
11/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 19 DE JUNY DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20.19 hores del dia 19 de juny de dos mil divuit,  
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del  Sr. Alcalde, el  Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr.  Boris Lapuerta i Coll,  el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

Comprovat  que el  quòrum d’assistència  acompleix  amb allò que  disposa l’article  98 c)  del  Decret  
Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 7 DE JUNY 
DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 7 de juny de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2018.

2) P  ROPOSTA APROVACIÓ DE  LIQUIDACIONS 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de liquidacions, presentada per la  
tresoreria, que es relacionen a continuació:

NUM. 
Liquid.

DATA
LIQUIDACIÓ

CONTRIBUENT CONCEPTE IMPORT

36-2018 08/06/2018 SGB
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

37-2018 08/06/2018 STB
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- APROVAR les liquidacions anteriors pels  conceptes i imports relacionats. 

Segon.-TRAMETRE notificació-liquidació als interessats. 

3) ACORD D’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS INCOBRABLES EN CONCEPTE DE 
FALLITS DE REFERÈNCIA ELABORADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els expedients tramesos per l’Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de Barcelona,  relació  18001,  de  fallits  per  referència,  per  tal  de 
procedir a la seva declaració de crèdits incobrables.

Atès  que  l’adopció  d’aquest  és  competència  d’aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  virtut  de  les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 7 de juliol de 2.015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar els fallits que es relacionen a continuació de les relacions 18001, procedint a la seva 
declaració de crèdits incobrables.

RELACIÓ 18001

CONTRIBUENT OBJECTE
EXERC
I

CON
C

IMPORT

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2011 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 15 34,8

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 12 83,61

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2012 10 1862,33

   10 228,71

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2011 15 34,8

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2011 42 6,78

   71 1,25
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   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2013 15 18

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 12 80,35

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2011 42 6,78

   71 1,25

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2011 10 1810,06

   10 228,71

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 12 83,61

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2012 15 18

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2013 10 1862,33

   10 228,71

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 42 6,78

   71 1,25

   31 12,45

   62 0,47

   63 0,2

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2013 42 9,5

   32 13,27
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   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2008 15 33,96

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2008 12 79,3

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2012 42 9,5

   32 13,03

   71 2

   62 1,8

   63 0,36

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2010 12 80,35

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 42 6,78

   71 1,25

   31 12,45

   62 0,47

   63 0,2

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2012 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2009 10 1824,1

   10 230,48

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2008 10 1738,49

   10 230,48

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2008 42 7,56

   71 2,5

   31 23,65

   62 0,53

   63 0,4

MATERIALS I EINES SIRVENT SL
1/6174 COM. AL MAJOR MATERIALS 
CONS

2010 10 1810,06

   10 228,71

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2012 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28
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   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 42 6,78

   71 1,25

   31 12,45

   62 0,47

   63 0,2

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2013 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2012 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 42 6,78

   71 1,25

   31 12,45

   62 0,47

   63 0,2

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2009 15 34,8

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2011 42 6,78

   71 1,25

   31 12,82

   62 0,54

   63 0,23

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2014 42 11,5

   32 14,22

   71 2

   62 2,57

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2016 4 3640,88

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2014 42 11,5

   32 14,22

   71 2

   62 2,57
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   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2015 15 18,09

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2015 42 11,5

   32 14,27

   71 2

   62 2,58

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2014 15 18,09

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2014 42 11,5

   32 13,91

   71 2

   62 2,54

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2013 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2015 42 11,5

   32 14,43

   71 2

   62 2,59

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2014 42 11,5

   32 14,22

   71 2

   62 2,57

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2013 42 9,5

   32 13,27

   71 2

   62 2,28

   63 0,42

MATERIALS I EINES SIRVENT SL LG ZONA INDUSTRIAL COLLET 2015 42 11,5

   32 14,43

   71 2

   62 2,59
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   63 0,42

TOTAL BAIXES RELACIO 18001 17.242,50 €

Segon.- Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

4) ACORD  DE  CONCESSIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  PER  A  PERSONES  AMB 
DISMINUCIÓ

 
Vista la sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució formulada per la 
Sra. JMC, través de la qual sol·licita, una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, per a 
titular no conductor.

Vist l’informe de Treballadora Social, a través del qual s’informa que es compleixen tots els requisits  
legalment establerts per poder disposar de la referida targeta.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir la targeta d’aparcament per a persones amb disminució a la Sra. ABM.

Segon.- Que per part dels Serveis Socials Municipals es lliuri la tarja a la Sra. ABM, per a persones 
amb discapacitat, per a titular no conductor.

Tercer.- Comunicar aquest acord als responsables dels Serveis Socials i a la interessada. 

5) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de festes per la 
contractació  del  grup  d’havaneres  Canthavaneres  per  la  realització  d’una  cantada  d’havaneres  el 
proper dia 13 d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa Major per la suma de 900,00 € (IVA  
Inclòs).

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  Aprovar la contractació de serveis del  grup CantHavaneres, mitjançant un contracte menor 
deserveis,  per  un  import  de  nou-cents  euros  (900,00  €)  (IVA  Inclòs),  amb  càrrec  a  la  partida 
pressupostària  338/22600,  entenent  acreditada  la  necessitat  de  la  despesa  i  el  compliment  dels 
requisits  fixats  a  l’aticle  118 de la  Llei  9/2017,  d’acord  amb els  antecedents  i  informes  obrants  a 
l’expedient.

Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de festes per la 
contractació de Jordi Bas Senties per la realització d’un ball discoteca el proper dia 23 de juny de 2018, 
amb motiu dels actes de la Festivitat de Sant Joan, per la suma de 951,00 € (IVA Inclòs).

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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Primer.- Aprovar la contractació de serveis de Jordi Bas Senties, mitjançant un contracte menor de 
serveis, per un import de nou-cents cinquanta-un euros (951,00 €) (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida  
pressupostària  338/22600,  entenent  acreditada  la  necessitat  de  la  despesa  i  el  compliment  dels 
requisits  fixats  a  l’aticle  118 de la  Llei  9/2017,  d’acord  amb els  antecedents  i  informes  obrants  a 
l’expedient.

Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

7) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA,    L’AJUNTAMENT    DE  GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ   I  L’AGRUPACIÓ  DE 
DEFENSA FORESTAL    ALT  BERGUEDÀ   PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE  PROGRAMES 
TERRITORIALS  DEL    PLA  DE  SUPORT  ALS  MUNICIPIS  EN  MATÈRIA  DE  PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I  
L’AGRUPACIÓ  DE  DEFENSA  FORESTAL  ALT  BERGUEDÀ PER  AL  DESENVOLUPAMENT  DE 
PROGRAMES TERRITORIALS DEL  PLA DE SUPORT ALS MUNICIPIS EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ 
D’INCENDIS FORESTALS

I. ENTITATS QUE INTERVENEN 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel vicepresident 1r i President delegat de l’Àrea de Territori i  
Sostenibilitat,  l’II·lm.  Sr.  Dionís  Guiteras  i  Rubio,  i  facultat  d’acord  amb  la  Refosa  núm.  1/2016,  sobre  
nomenaments i delegació de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents  
del Ple, aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016 (publicada al BOPB  
de 22 d’abril de 2016), assistit pel secretari delegat, Sr. Ferran Gonzalo Sánchez, en virtut de les facultats  
conferides pel Decret de la Presidència número 3299/18, de data 13 d’abril de 2018 (BOPB de 20/04/2018).

AJUNTAMENT  DE  GUARDIOLA DE  BERGUEDÀ,  representat  per  l'alcalde,  l'Il·lm.  Sr. Josep  Pere Lara 
Tristante, assistit/da per la secretària de la Corporació, Sra. Elizabeth Benitez Vilajuana

AGRUPACIÓ DE DEFENSA FORESTAL ALT BERGUEDÀ, representada pel president, Sr. Joan Vilà Clotet, en 
nom i representació d’aquesta entitat.

II. ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

De caràcter general.

1. Els incendis forestals són una clara i present realitat del territori del municipis, que poden causar  
greus danys a persones, bens i espais naturals d’aquest.

2. Els Ajuntaments tenen atribuïdes les competències sobre prevenció i extinció d'incendis, així com en  
matèria de protecció del medi, d'acord amb el que preveuen l’art. 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març,  
forestal de Catalunya, l'art. 25.2, f) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de Règim  
Local,  modificat  per  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de  
l’Administració Local, i l'art. 66.3, lletres c), d) i f) del Text Refós de la Llei municipal i de Règim Local  
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril i l’art. 84.2, f) de l’Estatut d’Autonomia  
de Catalunya, aprovat per la Llei Orgànica 6/2006, de 19 de juliol. 

3. Els  ens  locals,  dins  l'àmbit  de  les  seves  competències,  adoptaran  les  mesures  addicionals  de  
prevenció que considerin oportunes d'aplicació a les zones forestals del seu terme municipal segons  
l’article 13 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s'estableixen mesures de prevenció d'incendis  
forestals. (DOGC 2022 de 10.3.1995). 
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4. La Diputació de Barcelona té atribuïdes competències en matèria d'assistència i cooperació jurídica,  
econòmica i tècnica als municipis, tal i com es preveu a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les  
bases de Règim Local. 

5. Les Agrupacions de Defensa Forestal (en endavant ADF) contemplades a la Llei 6/1988, de 30 de  
març, Forestal de Catalunya, són entitats privades amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat  
d’obrar, amb un caràcter eminentment associatiu, i sense ànim de lucre, molt esteses i arrelades en el  
territori, i  que tenen com a objectiu principal la prevenció i la lluita contra els incendis forestals. El  
principal actiu que aporten les ADF en la prevenció i lluita contra els incendis forestals és el profund  
coneixement del medi en el qual desenvolupen la seva activitat.

6. La Diputació de Barcelona, a través de la seva Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis  
Forestals i Desenvolupament Agrari (en endavant, OTPMIFDA) desenvolupa, des de l’any 1987, una  
línia de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals. 

7. El suport de la Diputació de Barcelona es concreta en la gestió de programes territorials, amb el  
suport  tècnic  i  l’aportació  econòmica  corresponents  per  dur-los  a  terme  en  els  municipis  de  la  
demarcació de Barcelona. 

8. Els programes territorials del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals  
són: Programa municipal de Prevenció d’Incendis forestals, Programa d’informació i Vigilància contra  
Incendis forestals, Programa de Prevenció d’incendis en Urbanitzacions i Programa de Restauració i  
Millora Forestal.

9. Els programes tenen l’objecte general de preparar el territori per tal de minimitzar els efectes dels  
incendis forestals, millorant les infraestructures per accedir amb seguretat i disposar d’aigua, gestionant  
el bosc mitjançant les Associacions de Propietaris Forestals, fomentant l’ús de la biomassa, protegint  
les zones urbanes i sensibilitzant i detectant els usos de risc.

10. L’any 2014 es va signar un conveni de cooperació i col·laboració entre la Diputació de Barcelona,  
l’Ajuntament i l’ADF per al desenvolupament dels programes territorials del Pla de suport als municipis  
en matèria de prevenció d’incendis, la vigència del qual va finalitzar el 31 de desembre de 2017. En  
aquest punt es va constatar l’interès d’Ajuntaments i  ADF per a mantenir  el  marc de col·laboració  
establert en l’esmentat conveni.

11. L’any 2015 es va aprovar la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que va  
entrar en vigor el 2 d’octubre de 2016, i que en la seva Disposició addicional vuitena s’estableix que els  
convenis subscrits per qualsevol Administració Pública o qualsevol dels seus organismes o entitats  
vinculats o dependents hauran d’adaptar-se al que preveu aquesta normativa en el termini de tres anys  
des de l’entrada en vigor d’aquesta Llei. Es vol per tant subscriure un nou conveni, per la finalització de  
la  vigència  de  l’anterior  i  per  tal  d’adaptar-lo  a  la  normativa  vigent  en  matèria  de  convenis  de  
col·laboració.

12. El present conveni es centra en els següents programes territorials de prevenció d’incendis forestals:
- Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (en endavant PPI)
- Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (en endavant PVI)

13. L’execució dels esmentats programes obliga a desenvolupar un conjunt de procediments tècnics i  
administratius complexos i llargs, que per el seu volum i  especialització fan necessari un suport extern,  
que complementi la tasca que pot realitzar l’Ajuntament.

14. Els  documents  dels  programes es redacten  i  revisen  de forma consensuada entre l’Ajuntament,  
l’ADF, la Diputació de Barcelona i d’altres institucions vinculades a la prevenció dels incendis forestals.  
Tanmateix, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments donen suport tècnic i econòmic per a la seva  
execució. 

De caràcter específic.

En relació al Programa del pla Municipal de Prevenció d’Incendis Forestals (PPI)

15. El PPI és obligatori per als municipis d’alt risc d’incendis forestals segons la Llei 6/1988, de 30 de  
març, Forestal de Catalunya. El PPI és el document  bàsic que conté el conjunt de previsions i mesures  
a prendre per a la millora i conservació de les infraestructures i elements del territori, necessaris per  
reduir  el  nombre,  la  propagació  i  les  conseqüències  dels  incendis  forestals.  Aquest  pla  defineix,  
fonamentalment, la xarxa viària bàsica municipal per a la prevenció i extinció dels incendis forestals, i la  
xarxa de punts d’aigua per abastir els equips d’extinció. Aquest pla també recull informació sobre els  
models de combustible,  els equipaments i  les infraestructures més vulnerables i  els  elements del  
territori que poden provocar un incendi, a més de determinar les accions que s’han de realitzar per fer  
operatives les xarxes viàries i de punts d’aigua i per reduir la vulnerabilitat i el perill; en defineix el cost i  
n’estableix un calendari d’execució.
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16. Segons l’article 40.3 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, els propietaris dels  
terrenys forestals,  les Agrupacions de Defensa Forestal  i  les entitats locals de les zones d’alt  risc  
d’incendi  forestal  tenen l’obligació  de prendre les mesures  adequades  per  a  prevenir  els  incendis  
forestals i  han de fer pel seu compte els treballs que els pertoquen en la forma, els terminis i  les  
condicions continguts en el pla, amb els ajuts tècnics i econòmics establerts per l’Administració.

17. Un total de 284 municipis forestals de Barcelona tenen redactat el PPI, que és revisat periòdicament.  
La Diputació, com a entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i  
l’execució de l’esmentat programa territorial.  

18. Les previsions i mesures contingudes en el PPI es duen a terme mitjançant un programa econòmic  
anual,  per a tota la vigència del  pla.  Aquestes previsions i  mesures es presenten mitjançant fitxes  
descriptives d’actuacions i inversions, i un mapa de l’àmbit territorial del municipi per al PPI. L’esmentat  
programa  conté,  de  forma  prioritzada,  el  concepte  de  l’actuació  amb  el  codi  de  localització,  
l’amidament, el cost unitari i el cost total d’inversió.

19. La Diputació de Barcelona dóna suport tècnic a la revisió del PPI als Ajuntaments que en tinguin  
exhaurida la vigència. 

En relació al Programa d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI)

20. El PVI és un pla de vigilància mòbil amb un reforç especial en els parcs de la província amb una  
xarxa de punts de guaita.

21. El PVI té la finalitat bàsica de reduir el nombre d’incendis a través de la sensibilització a la població i  
minimitzar el seu efecte en cas que es produeixin gràcies a la coordinació amb l’administració forestal,  
bombers, cos d’agents rurals, i amb la col·laboració d’Ajuntaments i ADF. 

22. El PVI combina la informació a la població de la normativa vigent en matèria de prevenció d’incendis,  
segons el Decret 64/95 de 7 de març, amb la detecció i informació d’infraccions a la reglamentació, i  
l’avís de les ignicions d’incendis detectades per la seva ràpida extinció.

23. El PVI és operatiu durant el període de risc d’incendi forestal i es du a terme en 269 municipis de 10  
comarques, amb la participació de 118 ADF i 9 Federacions d’ADF de Barcelona, La Diputació, com a  
entitat supramunicipal, i mitjançant l’OTPMIFDA, és qui coordina el planejament i l’execució de més del  
90% del cost de l’esmentat programa territorial.  

24. El Programa Tècnic és l’eina que desenvolupa les directrius i característiques del PVI i recull les  
especificacions de la campanya pel que fa a planificació, gestió i  assignació de mitjans materials i  
humans. El programa tècnic també inclou el pressupost general de la campanya i els termes en què es  
finança aquest pressupost.

Per  tal  de  consolidar  el  desenvolupament  i  l’execució  dels  esmentats  programes territorials,  es  decideix  
establir  un  programa de  col·laboració  conjunta  que  es  regeix  pel  present  conveni.  Aquest  conveni  serà  
l’instrument  mitjançant  el  qual  es  regularà  la  gestió  deIs  esmentats  programes  territorials  de  prevenció  
d’incendis.

Les parts consideren que tots els temes que s’exposen són d'interès comú i que la col·laboració mútua per a  
desenvolupar-los és valuosa i eficaç. És per això que les parts manifesten que la convergència d’interessos  
justifica  la  formalització  d’un  conveni  que  estableixi  el  marc  de  col·laboració  i  coordinació  que  permeti  
aconseguir resultats positius.

La  minuta  del  conveni  tipus  va  ser  aprovada  per  dictamen  de  la  Junta  de  Govern  de  la  Diputació  de  
Barcelona, en sessió ordinària del dia 31 de maig de 2018.

En virtut del que precedeix i atès que els objectius esmentats de les parts signants són plenament coincidents  
amb  els  objectius,  missió  i  projecte  de  l’Oficina  Tècnica  de  Prevenció  Municipal  d’Incendis  Forestals  i  
Desenvolupament  Agrari,  de  l’Àrea  de  Territori  i  Sostenibilitat  de  la  Diputació  de  Barcelona,  les  parts  
consideren  que  existeix  un  interès  recíproc  per  col·laborar  conjuntament  en  el  desenvolupament  dels  
programes del Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest  
conveni, que es regirà pels següents

PACTES

Primer.- Objecte del conveni

Constitueix l’objecte d’aquest conveni l’establiment del marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola 
de  Berguedà (en  endavant  l’Ajuntament),   l’ADF  Alt  Berguedà (en  endavant  l’ADF), i  la  Diputació  de 
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Barcelona, durant l’any 2018 prorrogable per un any més, per al desenvolupament dels següents programes  
de Pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals:        

 Programa del pla municipal de Prevenció d’Incendis forestals (PPI)
 Programa d’informació i Vigilància contra Incendis forestals (PVI)

El Pla de suport es desenvolupa mitjançant el corresponent programa anual d’execució. Per a l’any 2018, les  
actuacions a realitzar segons aquest programa s’adjunten com a Annex al present conveni. 

Per al 2019, si s’escau, la Comissió de seguiment del conveni, prevista al pacte cinquè, s’encarregarà de la  
definició  i  proposta  de  les  actuacions  del  programa anual.  La  valoració  i  proposta  del  programes anual  
redactar, haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents. 

Segon.- Compromisos de l’Ajuntament 

En relació al PPI

 Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin necessàries.

 Aprovar  el  PPI  per  l’òrgan  competent  de  l’Ajuntament,  i  trametre’l  per  a  la  seva  aprovació  al  
Departament d’Agricultura de la Generalitat.

 Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de la Diputació  
de Barcelona i de l’Ajuntament a través de la Comissió de seguiment.

 Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de les actuacions  
juntament amb representants de l’ADF i de la Diputació de Barcelona.

 Donar suport  a l’ADF per al compliment dels principis de publicitat,  concurrència i  integritat  i  els  
requeriments derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector  
públic.

 Facilitar suport administratiu i jurídic a l’ADF per als tràmits d’obtenció dels permisos necessaris per  
part dels titulars de les finques on es realitzaran les actuacions. 

 Realitzar  l’aportació  econòmica  corresponent  al  percentatge  del  cost  del  PPI  no  coberta  per  la  
Diputació de Barcelona, segons el criteri del nombre d’habitants en el municipi a partir de les dades  
disponibles del darrer padró, i que es representa en la següent taula: 

Nombre d’habitants del municipi
Percentatge  a  finançar  des  de 
l’Ajuntament 

Fins a 5.000 5 %

Major de 5.000 i fins a 10.000 10 %

Major de 10.000 i fins a 20.000 15 %

Major de 20.000 20 %

 Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe favorable, i en un  
termini màxim de 60 dies des de l’entrada de la documentació justificativa al registre, d’acord amb el  
que estableix la Llei  15/2010, de 5 de juliol,  per la que s’estableixen mesures de lluita contra la  
morositat en les operacions comercials, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present  
conveni. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni.

 Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin.

En relació al PVI

 Col·laborar en el disseny de la campanya del PVI juntament amb l’ADF i l’ OTPMIFDA.

 Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni i del Programa Tècnic  
amb la Diputació de Barcelona i l’ADF. 

 Aprovar el Programa tècnic anual redactat per l’OTPMIFDA i en col·laboració amb els Ajuntaments i  
l’ADF de la zona.
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 Finançar  si  s’escau,  destinant  a  l’efecte la  quantitat  que s’especifica anualment  en el  Programa  
Tècnic esmentat anteriorment, les despeses generades en el decurs de la campanya pel consum de  
combustible dels vehicles de l’operatiu, així com les del seu rentat.

 Participar en la Comissió de seguiment del conveni i facilitar els espais necessaris per a  les reunions  
i activitats que es convoquin.

Tercer.- Compromisos de l’ADF

En relació al PPI

 Participar en la revisió del PPI per implementar les modificacions i millores que siguin necessàries.

 Participar en la concreció de les actuacions a realitzar i les aportacions de despesa de la Diputació  
de Barcelona i de l’Ajuntament.

 Contractar les actuacions d’execució del PPI determinades. La seva contractació haurà de garantir el  
compliment dels principis, en particular els de publicitat, concurrència i integritat i els requeriments  
derivats de l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP).  
En aquest sentit, resultarà preceptiu, entre altres:

- El  compliment  per  part  dels  contractistes  dels  requisits  d’aptitud,  capacitat,  solvència  
econòmica i tècnica que resultin exigibles i la no concurrència de cap causa de prohibició de  
contractar.

- La tramitació dels procediments d’adjudicació de conformitat amb els requeriments previstos 
a la LCSP.

- La sol·licitud i  valoració d’una pluralitat  d’ofertes quan l’objecte contractual  no superi  les  
quanties previstes a la LCSP per a la contractació menor, tot justificant la no alteració de  
l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de contractació i la no  
adjudicació  al  mateix  contractista  d’altres  contractes  menors,  d’objectes  qualitativament  
iguals,  durant  el  termini  d’un  any,  que  individualment  o  conjunta,  superin  els  imports  
assenyalats,  llevat  que  l’obra  o  el  servei  només  pugui  ser  executat  per  un  empresari  
determinat.

 Dur a terme, amb el suport de l’Ajuntament, els tràmits necessaris per a l’obtenció dels permisos dels  
propietaris dels terrenys i finques forestals per a l’execució de les actuacions.

 Destinar l’aportació de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona a l’execució de les actuacions  
relacionades en el PPI i a executar segons el calendari previst. 

 Realitzar  el  pagament  de  les  factures  a  l’empresa  adjudicatària  de  les  actuacions  una  vegada 
validada pel tècnic de la Diputació de Barcelona la certificació de les mateixes.

 Participar en la gestió i direcció del PPI i concretament en la realització i seguiment de les actuacions,  
amb representants de l’Ajuntament i de la Diputació de Barcelona.

 Participar en les reunions de la Comissió de seguiment del conveni que es convoquin.

En relació al PVI

 Col·laborar en el disseny del PVI juntament amb l’Ajuntament i l’OTPMIFDA.

 Col·laborar en l’execució del PVI d’acord amb els pactes del present conveni  i del Programa Tècnic  
amb la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament.

 Contribuir en el seguiment i control de les activitats a realitzar pel personal contractat d’acord amb les  
condicions recollides en el Programa Tècnic del PVI.

Quart.- Compromisos de la Diputació de Barcelona

En relació al PPI

 Preparar  la  documentació  tècnica  i  econòmica  necessària  per  dur  a  terme  la  revisió  del  PPI;  
presentar, debatre i consensuar la proposta de revisió del PPI amb els representants de l’Ajuntament,  
l’ADF i altres institucions vinculades amb la prevenció dels incendis; i presentar i lliurar el document  
definitiu als representants de l’Ajuntament, de l’ADF, i si s’escau, d’altres institucions vinculades amb  
la prevenció dels incendis forestals.
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 Vetllar  pel compliment per part de l’ADF dels principis i requeriments derivats de l’aplicació de la  
LCSP i relacionats al Pacte tercer d’aquest conveni.

 Assumir el suport tècnic a la contractació de les actuacions del programa anual, segons l’esmentada  
Llei, respecte a: 

- Seguiment de la documentació legal de les empreses.

- Informació de criteris tècnics d’actuació obligatoris i recomanables.

- Redacció del model de contracte i llurs clàusules.

- Certificació de les actuacions finalitzades.

 Assumir, sempre que les disponibilitats pressupostàries i de personal ho permetin, la direcció de les  
actuacions durant llur execució, previ nomenament del director per part de l’ADF com a promotor.

 Aportar part de la inversió que hagi quedat establerta per al municipi, un cop aplicats els criteris de  
repartiment indicats en el pacte sisè del present conveni, en funció del nombre d’habitants del darrer  
padró, i segons el següent quadre de percentatges:


Transferir al compte corrent de l’ADF, un cop rebuda la justificació i emès l’informe favorable, i en un  

termini màxim de 30 dies des de l’entrada de la documentació justificativa al registre de Factures,  
d’acord amb el que estableix la circular núm. 22/2009, sobre els terminis de pagament de la Diputació  
de Barcelona i els seus criteris d’aplicació, l’import corresponent de l’annex aprovat i adjunt al present  
conveni. Aquest es transferirà segons les previsions del pacte vuitè del conveni. 

 Convocar si procedeix, participar i vetllar per la marxa de la Comissió de seguiment del conveni. 

 Preparar la proposta anual que estableixi les actuacions a realitzar en l’exercici 2019, si procedeix,  
seguint les pautes i el calendari del PPI així com l’informe anual de desenvolupament i execució. 

 Contractar  una  pòlissa  d’assegurança  de  responsabilitat  civil  general  per  treballs  de  prevenció  
d’incendis per les ADF incloent personal i actuacions contractades. 

En relació al PVI

 Dissenyar la campanya i redactar anualment el Programa Tècnic. 

 Col·laborar  amb  l’Ajuntament  i  l’ADF en  l’execució  del  PVI  d’acord  amb els  pactes  del  present  
conveni  i del Programa Tècnic. 

 Contractar el personal resultant del procés de selecció i seguint les indicacions del Programa Tècnic  
per l’execució del PVI durant el temps de la seva durada.

 Contractar el lloguer dels vehicles i material logístic necessari, seguint les indicacions del Programa  
Tècnic,  per garantir la viabilitat i execució  del PVI.

 Formar  tècnicament  i  en  matèria  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  el  personal  de  campanya  
contractat. 

 Dotar el personal contractat dels equips de protecció individual corresponents. 

 Fer-se càrrec de la direcció tècnica i de la gestió de la campanya. 

Cinquè.- Comissió de seguiment 

La Comissió de seguiment del conveni es l’òrgan paritari per a la interpretació del present conveni, la seva  
execució i la proposta de modificacions del propi conveni. 

Objecte: La Comissió té per objecte:
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Nombre d’habitants del municipi
Percentatge  de  la  inversió  aportat  per  la  
Diputació de Barcelona

Fins a 5.000 95 %

Major de 5.000 i fins a 10.000 90 %

Major de 10.000 i fins a 20.000 85 %

Major de 20.000 80 %



 Informar i estar informada de l’estat de realització dels programes de prevenció que es desenvolupen  
en el municipi.

 Valorar i proposar les actuacions a executar del programa del PPI.

 Realitzar el seguiment de l’execució del programa del PPI, i valorar les incidències que es puguin  
produir durant aquesta.

 Analitzar la campanya del PVI i realitzar, si s’escau, propostes de millora. 

 Informar de les característiques i novetats proposades al Programa Tècnic anual del PVI.

 Interpretar el present conveni i proposar, si s’escau, la seva modificació.

Composició: La Comissió estarà integrada, com a mínim, pels següents membres:

- Un representant de l’Ajuntament

- Un representant de l’ADF

- Un  representant  adscrit  a  l’Oficina  Tècnica  de  Prevenció  Municipal  d’Incendis  Forestals  i  
Desenvolupament Agrari de la Diputació de Barcelona, qui actuarà de Secretari de la Comissió.

Funcionament: La Comissió de seguiment es reunirà com a mínim una vegada a l’any amb l’objecte de:

 Conèixer l’estat d’execució del PPI.

 Determinar, si procedeix, les actuacions a executar del PPI durant l’any en curs.

 Proposar millores, si s’escau, per al següent exercici pressupostari.

 Proposar modificacions per millorar el contingut del PPI.

 Analitzar la campanya del PVI.

 Presentar propostes de millora per al programa tècnic del PVI.

Les convocatòries de les sessions de la Comissió seran fetes pel representant de la Diputació de Barcelona,  
qui  actuarà com a secretari  de la Comissió i  redactarà l’acta de la reunió,  emetrà informes i elaborarà i  
tramitarà els documents que s’acordi impulsar.

La Comissió es podrà reunir en qualsevol moment a petició de qualsevol dels seus membres. La convocatòria  
de la sessió incorporarà l’ordre del dia dels assumptes a tractar.

Les sessions de la Comissió es consideraran vàlidament constituïdes amb l’assistència de dos dels seus 
membres un dels quals haurà de ser necessàriament el secretari.

Sisè.- Desenvolupament del conveni

El conveni es desenvoluparà segons els següents paràmetres:

En relació al PPI

 La  Comissió  de  seguiment  valorarà  i  proposarà  les  actuacions  a  executar  mitjançant  el  següent  
procediment:

a. Es decidiran les prioritats entre les actuacions previstes, amb els següents criteris:

- Presència de danys greus o punts crítics que no permetin l’ús en condicions de seguretat  
de la infraestructura.

- Anys transcorreguts des de la darrera actuació.

- Previsió i prioritat en el programa econòmic anual del PPI.

- Valor estratègic per al funcionament i la consolidació de les infraestructures del PPI.

b. Si es preveu que el cost unitari de les actuacions prioritàries sigui superior a un 20% del cost  
indicat  en el  programa del  PPI,  caldrà  justificar-ho mitjançant  valoració  i  pressupost  de  les  
actuacions sobre el terreny.

c. S’escolliran les actuacions, per ordre de prioritat, i preferentment s’inclouran senceres, tal i com  
consten en el programa del PPI.
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d. L’import de referència de la inversió per a la realització de les actuacions seleccionades, serà  
calculat i aportat per l’OTPMIFDA, a partir de:

- La disponibilitat pressupostària de la Diputació de Barcelona.

- La disponibilitat pressupostària de l’Ajuntament. 

- La inversió mitjana per ha forestal, un cop afegit el percentatge aportat pels Ajuntaments.

- La superfície forestal del municipi.

- La pluviometria mitjana anual del municipi. En aquells casos que sigui superior a 700 mm o  
a 800 mm, s’aplicarà un factor de reducció d’un 10% o un 20%, respectivament, a l’import  
de referència calculat.

- L’import resultant del factor de reducció aplicat, es repartirà proporcionalment a la superfície  
forestal, entre la resta de municipis de la província que tinguin una pluviometria inferior a  
700 mm, i per tant que presentin un elevat risc potencial d’incendis forestals.

e. La proposta final  de les actuacions valorades per  la  Comissió  es redactarà  en una acta  o  
document similar, per tal que quedi constància de l’acord. 

 Les actuacions s’executaran segons les determinacions del PPI descrites en les Fitxes Tècniques per a  
cada tipologia d’actuació, que es troben adjuntes al dossier del pla, ubicat a l’Ajuntament.

 El llistat de les actuacions aprovades es fa constar com a annex al present conveni, signat pel president  
de l’ADF, l’alcalde i  el representant de la Diputació de Barcelona, tot especificant tant l’import de les  
inversions  com la  part  aportada  per  la  Diputació  de  Barcelona  i  per  l’Ajuntament  respectiu.  Per  a  
l’anualitat  2019, si s’escau, l’annex s’aprovarà d’acord amb el que s’estableix en el pacte primer del  
present conveni. 

 La Comissió es podrà reunir per a la certificació conjunta de les actuacions executades, o en el cas de  
què una o varies de les actuacions acordades no es puguin dur a terme per causes alienes a les parts,  
com causes meteorològiques, imprevistos o raons de força major, que obliguin a realitzar un canvi en les  
prioritats del programa. En aquest darrer cas es podrà plantejar una sol·licitud de canvi de destí, en una  
acta de la reunió, que requerirà informe tècnic favorable.

En relació al PVI

 L’OTPMIFDA prepararà el programa tècnic anual segons els acords relacionats en aquest conveni i el  
presentarà a l’Ajuntament  i  ADF per a  la  seva aprovació,  facilitant  així  la  justificació  de la  despesa  
compromesa per l’Ajuntament per la execució del PVI en el seu municipi.

 El programa tècnic aprovat, farà referència al present conveni i s’ajustarà a les determinacions i objectius  
generals aquí relacionats.

 La Comissió de seguiment analitzarà el funcionament del PVI en totes les vessants que afecten a aquest  
conveni proposant modificacions i millores si s’escauen a l’OTPMIFDA mitjançant informe signat per les  
parts que integren la Comissió. 

Setè.- Pressupost

En relació al PPI

La distribució del pressupost per al programa anual de 2018 és la següent: 

Aportació de la Diputació de Barcelona: 20.454,95 €

Aportació de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà: 1.076,58 €

En relació al PVI

Determinat en el Programa Tècnic anual i segons la seva aprovació.

Vuitè.- Finançament, pagament i forma de justificació

En relació al PPI

La Diputació de Barcelona es compromet a efectuar el pagament de  20.454,95 €, amb càrrec a l’aplicació  
pressupostària  G/50405/17200/48900,  de  l’any  2018,  segons  les  actuacions  del  programa  anual  que 
s’adjunten com a annex del present conveni.

L’Ajuntament  es  compromet  a  efectuar  el  pagament  de  1.076,58 €,  amb  càrrec  a  les  aplicacions  
pressupostàries corresponents, de l’any 2018, i segons les actuacions establertes en el programa anual. Per  
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tant, aportarà la part que li correspon a l’ADF en concepte de prevenció d’incendis forestals, per a l’execució  
de les actuacions del PPI.

La justificació de les actuacions detallades en el programa anual es realitzarà mitjançant la presentació per  
part del/de president/a de l’ADF d’un compte justificatiu on es detallin les despeses efectuades i que permeti  
identificar-les com a vinculades al desenvolupament de les activitats objecte d’aquest conveni. Per tant, el  
compte haurà de permetre identificar el número de factura, el creditor, el concepte de l’actuació, l’import i la  
data prevista de pagament de cadascuna de les despeses, així com la identificació d’altres agents finançadors  
i ingressos percebuts per a la mateixa finalitat. Tot i que per a la justificació de les despeses no caldrà que  
aquestes estiguin pagades en el moment de la seva justificació,  amb posterioritat  podrà ser requerit  que  
s’acrediti l’efectiu pagament de les despeses en les dates previstes. L’IVA només s’inclourà en el compte quan  
aquest no sigui recuperable per part de l’ADF. 

El compte justificatiu requerirà de la conformitat de l’alcalde/ssa o el/la representant municipal en qui delegui,  
així com d’un informe tècnic signat per representants de l’OTPMIFDA, que verifiqui que s’han complert els  
criteris tècnics d’execució i els objectius de col·laboració previstos, així com l’adequada aplicació dels fons  
econòmics a la seva consecució.

L’ADF podrà presentar comptes justificatius per una part de les actuacions previstes, de manera que els ens  
finançadors podran procedir a tramitar pagaments parcials.

Un cop la o les justificacions estiguin informades favorablement, es procedirà al pagament per part dels ens  
finançadors del valor monetari de l’activitat realitzada, segons les quanties estipulades en el programa anual i  
els  imports  efectivament  justificats.  Tanmateix,  abans  del  pagament  l’ADF haurà  d’acreditar  fefaentment  
trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

La o les justificacions recolliran les despeses efectuades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de l’any en  
curs, atès que el desenvolupament de les actuacions objecte del present conveni és de caire anual. El termini  
d’execució de les actuacions serà fins el 31 de desembre de l’any en curs, i el termini de presentació de la  
documentació justificativa de les actuacions serà de, com a màxim, tres mesos després de la finalització del  
termini d’execució (31 de març de 2019).

En relació al PVI

La Diputació gestionarà directament el pressupost aprovat en el Programa Tècnic dins de les partides del seu  
pressupost general ordinari. La despesa del combustible de les unitats de vigilància serà cofinançada per la  
Diputació i l’Ajuntament, segons les imports establerts en l’esmentat Programa Tècnic.

L’Ajuntament finançarà, pel procediment que consideri més adient, la part que li correspongui en concepte de  
combustible dels vehicles de l’operatiu, segons la quantitat màxima prevista en el Programa Tècnic aprovat. A  
tal efecte,  l’Ajuntament podrà sol·licitar  a la Diputació informe justificatiu del quilometratge recorregut i  les  
despeses de combustible derivades.

Novè.-  Vigència

El present conveni estendrà la seva vigència des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de l’any 2018, i podrà  
ser prorrogable per a l’any 2019, a efectes que la Comissió de seguiment del conveni defineixi la proposta  
d’actuacions del programa anual. La pròrroga haurà de ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les  
parts intervinents.

Desè.- Protecció de dades de caràcter personal

Les parts signants del conveni s’obliguen a complir amb les prescripcions que es prevegin a la normativa  
vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal i, en especial, les contingudes a l’article 12,  
números 2 a 4, de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal  
i al Reglament de desenvolupament de la Llei de Protecció de dades, aprovat per RD 1720/2007, de 21 de  
desembre i reglament de mesures de seguretat dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter  
personal aprovat per RD 994/1999 d’11 de juny, així com les previstes en el  Reglament (UE) 2016/679 del  
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016.

Onzè.-  Modificació del conveni

Aquest conveni constitueix la manifestació expressa de la voluntat de les parts, en relació a la matèria aquí  
continguda,  i  recull  l'esperit  i  els  objectius de les converses i  els  acords orals  i  escrits  que hagin  pogut  
realitzar-se amb anterioritat a aquest conveni.

Qualsevol modificació dels continguts del present conveni, a proposta de la Comissió de seguiment, haurà de  
ser aprovada pels respectius òrgans de govern de les parts intervinents.

Dotzè.- Causes de resolució
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Són causes de resolució del present conveni:

 La realització de l’objecte del conveni o la finalització del termini de vigència.

 La impossibilitat d’aconseguir l’objecte o la  finalitat prevista en el conveni. 

 L’incompliment  de  les  obligacions  establertes  en  aquest  conveni  per  qualsevol  de  les  parts,  sense 
perjudici del dret al rescabalament dels danys i perjudicis que correspongui a la/les part/s complidora/es.  
En supòsit  de litigi,  per a la resolució del conveni,  s’estarà a allò que disposa l’article 44 de la Llei  
reguladora de la jurisdicció contenciós administrativa.

 L’acord mutu de les parts que el subscriuen, expressat per escrit.

 La denúncia d’una de les parts, comunicada per escrit.

 Qualsevol altra causa admissible en dret.

Tretzè.- Marc normatiu

El règim jurídic d’aquest conveni està constituït pels presents pactes i per tot allò establert en el capítol 1 del Títol 7  
del Decret 179/1995, de 13 de juny, del reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, els articles 47 a 53 i  
140 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, així com els articles 108 al 112, i la  
disposició addicional  cinquena de la Llei  26/2010, del 3 d’agost,  de règim jurídic i  de procediment de les  
administracions públiques de Catalunya, i  per la resta de la normativa que sigui materialment aplicable a  
l’objecte del conveni.

Catorzè.- Transparència, accés a la informació pública i bon govern

Aquest conveni es publicarà al web del Registre de convenis signats per la Diputació de Barcelona amb altres  
institucions públiques i privades, que és accessible des del Portal de la Transparència.
Quinzè.- Jurisdicció competent

La jurisdicció competent per a conèixer dels litigis que puguin sorgir entre les parts signants d’aquest conveni,  
és la jurisdicció contenciós – administrativa.

I, en prova de conformitat, les persones que l’atorguen signen aquest conveni, per triplicat, en el lloc i la data  
que s’assenyalen”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà i l’Agrupació de Defensa Forestal Alt Berguedà, per al desenvolupament de programes 
territorials del pla de suport als municipis en matèria de prevenció d’incendis forestals.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona i a l’Agrupació de Defensa Forestal Alt  
Berguedà.

8) DONAR  COMPTE  DE  LES  ACTUACIONS  PREVISTES  PER  A  L’ANY  2018  EN  EL  PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Es dóna compte de les aportacions  revistes  per  al  2018 – ADF Alt  Berguedà,  dins del  Pla  
municipal de prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona.

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ CODI MAPA COST (IVA Inclòs)
Repàs de manteniment i neteja de vores camí del 
Xalet de la Diputació al Coll del Forn passant per 
Gavarrós i Cal Montaner (Inclou aportació de 45 TN 
de material) 

1 10.332,10

Repàs de manteniment i manteniment de la secció de 10 4.725,00
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servei camí del Cap del Tossal
Repàs de manteniment i neteja de vores camí de la 
Font de la Vinya Vella al Vilar

11 880,00

Repàs de manteniment i manteniment de la secció de 
servei camí de a Fàbrica del Cartró a la Torre de Foix 
per les mines del Collet (inclou portació de 30 TN de 
material)

12 3.125,00

Desbroçada i neteja de cunetes a la carretera del Jou 13 2.469,43

Cost total de les actuacions per l’any 2018 21.531,53 €
Aportació de la Diputació de Barcelona 95% 20.454,95 €
Aportació de l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 5%   1.076,58 €

La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord.

9) PROPOSTA  DE  PAGAMENT  DE  LA  TAXA  PER  LA  TRAMITACIÓ  DE  SOL.LICITUDS 
D’AUTORITZACIÓ  D’INTERVENCIONS  ARQUEOLÒGIQUES  I  PALEONTOLÒGIQUES 
PREVENTIVES O INTEGRADES EN UN PROJECTE D’INVESTIGACIÓ, AL DEPARTAMENT DE 
CULTURA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.

Donat que per l’obtenció de l’informe del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, per 
l’obtenció d’autorització per poder dur a terme una intervenció arqueològica al Castell de Guardiola de 
Berguedà, és imprescindible el previ pagament de la taxa corresponent a la Generalitat de Catalunya.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- Aprovar la despesa de la taxa per la tramitació de sol.licituds d’autorització d’intervencions 
arqueològiques de la Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura i el seu pagament immediat 
per import total de VINT-I-UN EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS. (21,85€), amb  càrrec a la 
consignació pressupostària corresponent.

Segon.- Comunicar el present acord a la Tresoreria, per tal que es dugui a terme la seva execució.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.40 hores de tot el qual per la  
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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