Proposta d’aprovació del Conveni subvencional entre l’Ajuntament de Berga, el Consell
Comarcal del Berguedà i l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, per a la regulació
del Fons de solidaritat comarcal
MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal del Berguedà disposa de les competències delegades en serveis socials
d’atenció a les persones per part de la Generalitat de Catalunya, que tenen per objectiu millorar
el benestar social i afavorir la inclusió social de les persones, especialment aquelles que és
troben en situació de més vulnerabilitat. Per aquest motiu, una de les seves funcions és la de la
recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial
corresponent, així com també tramitar i gestionar programes comunitaris que donin resposta a
aquestes necessitats.
En el Consell d’alcaldes celebrat a Vallcebre el dia 5 de setembre de 2018, els ajuntaments de la
comarca van acordar crear un fons de solidaritat comarcal que permetés donar resposta a més
situacions de necessitat social, gràcies a la delegació econòmica d’un percentatge del programa
complementari per a la garantia del Benestar Social que la Diputació de Barcelona els havia
atorgat als ajuntaments per a l’any 2018. La demanda sorgia d’una taula de regidories de les
àrees d’atenció a les persones del municipis de la comarca que va posar de manifest la
preocupació dels municipis més grans de poder oferir una resposta adequada a situacions noves
del territori, com les necessitats derivades de les situacions de demandes d’asil. Una de les
problemàtiques que va sorgir va ser l’habitatge, per aquest motiu, es va treballar en dues línies,
una de més pal·liativa, que es va liderar des del departament de serveis socials i va augmentar
la partida de prestacions econòmiques per fer front a les despeses d’habitatge. Tot i la
preocupació en aquest aspecte, va quedar romanent econòmic que es va poder reconvertir en
un conveni amb Caritas per a millorar les condicions del pis per a urgències socials. En la segona
línia de treball per a l’habitatge, es va treballar amb una mirada molt més global i d’anàlisi de la
realitat de l’habitatge a la comarca, per això s’està fent un estudi que ha de permetre la
radiografia d’habitatge a la comarca i sobretot les necessitats de les persones en relació a l’accés
a l’habitatge.
Malgrat que inicialment es pensava que els perfils beneficiaris del fons de solidaritat
comarcal serien les persones demandants d’asil, amb l’assentament a la comarca de dos centres
d’acollida per a joves migrats sols al setembre de 2018, van sorgir noves necessitats. En aquest

sentit, amb el fons de solidaritat comarcal es va poder oferir recursos formatius per a totes
aquells i aquelles joves dels centres d’acollida de la comarca, tals com els mòduls formatius que
estableix el Servei de Primera Acollida, regulat per la Llei 10/2010 de 7 de maig, d’acollida. Al
municipi de Berga es va poder oferir dos cursos extraordinaris de llengua catalana per fer front
a la llista d’espera. Al mateix temps i com a tret diferenciat d’altres comarques, s’han portat a
terme cursos pràctics de tastets d’oficis emmarcats en el projecte Vivències.
El 28 de febrer de 2019 la Diputació de Barcelona va aprovar de nou el programa
complementari per a la garantia del Benestar Social 2019 amb la finalitat de garantir el
benestar social de les persones i vetllar per la cohesió social. Essent els destinataris els
ajuntaments i els consells comarcals per mitjà d’impulsar actuacions entre l'1/1/2019 i el
31/12/2019. Per assolir aquest objectiu es preveu donar continuïtat el fons de solidaritat
comarcal que permet reforçar les actuacions de l’àmbit de serveis socials i atenció a les
persones. A la comarca del Berguedà molts d’aquests serveis es presten des de l’ens comarcal i
és per aquest motiu que formalitzem el present conveni, que ha de permetre accions
complementàries per a la garantia del benestar social.
Des del Consell Comarcal del Berguedà s’aposta clarament per promoure la inclusió social,
entenent‐la com el procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els
recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica i social, i per gaudir d’unes
condicions de vida òptimes. La inclusió està relacionada amb l’equitat, la cohesió i la justícia
social. En aquest sentit, el Consell Comarcal planteja continuar amb la línia de treball de
coresponsabilitat iniciada amb els ajuntaments l’any 2018 a través del fons de solidaritat
comarcal i seguir amb les accions per a col·lectius vulnerables i per aquest any 2019 també es
demana la coresponsabilitat dels ajuntaments per acompanyar l’entitat d’atenció a col·lectius
vulnerables, l’APDPB (Associació Pro‐disminuïts Psíquics del Berguedà) que està vivint un procés
complex.
L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es va constituir l'any 1984, amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida de les seves persones usuàries que pateixen discapacitat psíquica.
Per aconseguir‐ho, disposa d’un seguit de serveis per tal de poder treballar de forma integral
tots els aspectes que impliquen a les persones amb aquesta problemàtica i les seves famílies.
Aquests serveis són l’Escola d’Educació Especial Llar‐ Santa Maria de Queralt, el Taller Coloma,
el CDIAP el Projecte de Suport a la pròpia Llar, la Llar‐Residència i el Lleure. Són moltes les

persones de la comarca que utilitzen els serveis, segones les dades facilitades per l’entitat, el
resum de participants a novembre de 2019 són 588 persones el còmput de total de persones
per serveis (algunes persones utilitzen més d’un servei) i de 134 treballadors i treballadores
(inclou CET).
Per tal d’ajudar a tirar endavant a l’APDPB ja que té un impacte gran a nivell municipal i comarcal
(participants, familiars, treballadors, treballadores) proposem aquest ajut extraordinari
equivalent al 50 % dels ajuts atorgats en el programa complementari per a la garantia del
benestar social del 2019 a tots el municipis de la comarca i al Consell Comarcal.
DISPOSICIÓ
El Ple de la corporació acorda:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració, el qual s’annexa, a signar entre l’Ajuntament de
Berga, el Consell Comarcal del Berguedà i l’Associació Pro-disminuïts Psíquics del Berguedà.
Segon.- Aprovar la proposta de despesa de pertinent per un import de 18.152,74€ derivada del
contingut d’aquest conveni de col·laboració.
Tercer.- L’Associació Pro-disminuïts Psíquics del Berguedà haurà de justificar la subvenció
rebuda en els termes establerts en l’Ordenança general de subvencions abans de la data
establerta en el conveni.
Quart.- Publicar aquest conveni al Portal de transparència de l’Ajuntament de Berga, d’acord
amb l’article 8 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, segons el qual l’administració pública, en aplicació del principi de
transparència, ha de ser pública, entre d’altra, la informació relativa als convenis.
Cinquè.- Publicar, si així s’estableix normativament, aquest acord al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya amb indicació de que el
conveni es podrà consultar al Portal de transparència de l’Ajuntament de Berga.
Sisè.- Comunicar, si així s’estableix normativament, l’aprovació d’aquest conveni de
col·laboració a la Direcció General d’Administració Local.
Setè.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades i a Intervenció.
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Annex. CONVENI SUBVENCIONAL ENTRE L’AJUNTAMENT DE BERGA, EL CONSELL COMARCAL
DEL BERGUEDÀ I L’ASSOCIACIÓ PRO DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ , PER A LA
REGULACIÓ DEL FONS DE SOLIDARITAT COMARCAL
D’una part, la Sra. Montserrat Venturós Villalba, actuant en nom i representació de
l’Ajuntament de Berga, amb CIF n. P0802200F, com a Alcaldessa ‐ Presidenta, en virtut de les
facultats que li atorguen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases
del Règim Local i 53 del Decret Legislatiu 2/20 3, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, assistida pel Sr. Antoni Pérez Zúñiga, secretari
general de l’esmentada Corporació.
D’altra part, el Sr. Josep Pere Lara Tristante, President del Consell Comarcal del Berguedà, amb
CIF n.P0800015J, en virtut de les facultats que li atorga l’article 13 del Decret Legislatius 4/2003,
de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de
Catalunya, amb assistència de la Sra. Lourdes Anglada i Codina, secretària del Consell.
D’altra part, la Sra. Cecília Camprubí i Vilagrasa, Presidenta de l’Associació Pro‐disminuïts
Psíquics del Berguedà, amb CIF n.G58176363, en virtut de les facultats que li atorga l’article 21.1
dels seus estatuts enregistrats a Registre d’entitats, serveis i establiments socials del
Departament de d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya, amb numero de
registre E01141, amb assistència de la Sra. Carla Gómez Medina, secretària de l’entitat.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
El Consell Comarcal del Berguedà disposa de les competències delegades en serveis socials
d’atenció a les persones per part de la Generalitat de Catalunya, que tenen per objectiu millorar
el benestar social i afavorir la inclusió social de les persones, especialment aquelles que és
troben en situació de més vulnerabilitat. Per aquest motiu, una de les seves funcions és la de la
recepció i anàlisi de les demandes relatives a les necessitats socials de l’àrea territorial
corresponent, així com també tramitar i gestionar programes comunitaris que donin resposta a
aquestes necessitats.
En el Consell d’alcaldes celebrat a Vallcebre el dia 5 de setembre de 2018, els ajuntaments de la
comarca van acordar crear un fons de solidaritat comarcal que permetés donar resposta a més
situacions de necessitat social, gràcies a la delegació econòmica d’un percentatge del programa
complementari per a la garantia del Benestar Social que la Diputació de Barcelona els havia

atorgat als ajuntaments per a l’any 2018. La demanda sorgia d’una taula de regidories de les
àrees d’atenció a les persones del municipis de la comarca que va posar de manifest la
preocupació dels municipis més grans de poder oferir una resposta adequada a situacions noves
del territori, com les necessitats derivades de les situacions de demandes d’asil. Una de les
problemàtiques que va sorgir va ser l’habitatge, per aquest motiu, es va treballar en dues línies,
una de més pal·liativa, que es va liderar des del departament de serveis socials i va augmentar
la partida de prestacions econòmiques per fer front a les despeses d’habitatge. Tot i la
preocupació en aquest aspecte, va quedar romanent econòmic que es va poder reconvertir en
un conveni amb Caritas per a millorar les condicions del pis per a urgències socials. En la segona
línia de treball per a l’habitatge, es va treballar amb una mirada molt més global i d’anàlisi de la
realitat de l’habitatge a la comarca, per això s’està fent un estudi que ha de permetre la
radiografia d’habitatge a la comarca i sobretot les necessitats de les persones en relació a l’accés
a l’habitatge.
Malgrat que inicialment es pensava que els perfils beneficiaris del fons de solidaritat
comarcal serien les persones demandants d’asil, amb l’assentament a la comarca de dos centres
d’acollida per a joves migrats sols al setembre de 2018, van sorgir noves necessitats. En aquest
sentit, amb el fons de solidaritat comarcal es va poder oferir recursos formatius per a totes
aquells i aquelles joves dels centres d’acollida de la comarca, tals com els mòduls formatius que
estableix el Servei de Primera Acollida, regulat per la Llei 10/2010 de 7 de maig, d’acollida. Al
municipi de Berga es va poder oferir dos cursos extraordinaris de llengua catalana per fer front
a la llista d’espera. Al mateix temps i com a tret diferenciat d’altres comarques, s’han portat a
terme cursos pràctics de tastets d’oficis emmarcats en el projecte Vivències.
El 28 de febrer de 2019 la Diputació de Barcelona va aprovar de nou el programa
complementari per a la garantia del Benestar Social 2019 amb la finalitat de garantir el
benestar social de les persones i vetllar per la cohesió social. Essent els destinataris els
ajuntaments i els consells comarcals per mitjà d’impulsar actuacions entre l'1/1/2019 i el
31/12/2019. Per assolir aquest objectiu es preveu donar continuïtat el fons de solidaritat
comarcal que permet reforçar les actuacions de l’àmbit de serveis socials i atenció a les
persones. A la comarca del Berguedà molts d’aquests serveis es presten des de l’ens comarcal i
és per aquest motiu que formalitzem el present conveni, que ha de permetre accions
complementàries per a la garantia del benestar social.

Des del Consell Comarcal del Berguedà s’aposta clarament per promoure la inclusió social,
entenent‐la com el procés que assegura que totes les persones tenen les oportunitats i els
recursos necessaris per a participar plenament en la vida econòmica i social, i per gaudir d’unes
condicions de vida òptimes. La inclusió està relacionada amb l’equitat, la cohesió i la justícia
social. En aquest sentit, el Consell Comarcal planteja continuar amb la línia de treball de
coresponsabilitat iniciada amb els ajuntaments l’any 2018 a través del fons de solidaritat
comarcal i seguir amb les accions per a col·lectius vulnerables i per aquest any 2019 també es
demana la coresponsabilitat dels ajuntaments per acompanyar l’entitat d’atenció a col·lectius
vulnerables, l’APDPB (Associació Pro‐disminuïts Psíquics del Berguedà) que està vivint un procés
complex.
L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es va constituir l'any 1984, amb l'objectiu de
millorar la qualitat de vida de les seves persones usuàries que pateixen discapacitat psíquica.
Per aconseguir‐ho, disposa d’un seguit de serveis per tal de poder treballar de forma integral
tots els aspectes que impliquen a les persones amb aquesta problemàtica i les seves famílies.
Aquests serveis són l’Escola d’Educació Especial Llar‐ Santa Maria de Queralt, el Taller Coloma,
el CDIAP el Projecte de Suport a la pròpia Llar, la Llar‐Residència i el Lleure. Són moltes les
persones de la comarca que utilitzen els serveis, segones les dades facilitades per l’entitat, el
resum de participants a novembre de 2019 són 588 persones el còmput de total de persones
per serveis (algunes persones utilitzen més d’un servei) i de 134 treballadors i treballadores
(inclou CET).
Per tal d’ajudar a tirar endavant a l’APDPB ja que té un impacte gran a nivell municipal i comarcal
(participants, familiars, treballadors, treballadores) proposem aquest ajut extraordinari
equivalent al 50 % dels ajuts atorgats en el programa complementari per a la garantia del
benestar social del 2019 a tots el municipis de la comarca i al Consell Comarcal.
MARC COMPETENCIAL
L’article 25.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LRBRL), no
conté un veritable llistat de competències municipals, sinó, cosa ben diferent, un llistat de
matèries en els quals les lleis (estatals i/o autonòmiques) han d’atribuir necessàriament
competències als municipis. En aquest sentit, ni l’article 25 de la LRBRL, és una atribució directa
de competències municipals, ni l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) és una

atribució directa de competències municipals. És doncs, la llei sectorial, en aquest cas, catalana,
la que dins de l’àmbit competencial emparat per l’EAC, atribueix competències pròpies i
delegades als ens locals.
L’article 25 de la LRBRL “en tot cas”, com a norma bàsica d’acord amb el 1491.18 de la
Constitució (CE), ordena al legislador – estatal i autonòmic, sense distinció, que atorgui
competències pròpies als ens locals en les matèries que es recullen a l’article 25 LRBRL esmentat.
Aquest és l’àmbit material bàsic que la LRBRL considera que ha de prestar l’ens local.
La Nota Explicativa elaborada pel Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, que va
publicar‐se, el 5 de març de 2014, reforça aquesta conclusió i aclareix que les lleis sectorials
autonòmiques poden preveure competències pròpies per als ens locals. La primera frase
d’aquesta Nota comença: “Sin perjuicio de lo que puedan prever las leyes sectoriales estatales y
autonómicas, el apartado 2 del art. 25 LRBRL recoge las materias sobre las que se pueden ejercer
competencias propias que pueden desarrollar los municipios”.
Això sí, com bé explicita la Nota del Ministeri, el legislador sectorial autonòmic quan atribueixi
competències ha d’avaluar allò que exigeix l’article 7 de la LRBRL (conveniència, eficàcia,
sostenibilitat, etc.).
La Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, aprovada a l’empara de l’àmbit
competencial corresponent que preveu l’article 166 de l’EAC, atribueix competències pròpies i
delegades als ens locals per a la prestació dels serveis públics que vincula als poders públics
l’ordenament jurídic. i a la ciutadania en els mateixos termes que la resta de l’ordenament
jurídic.
L’article 31 de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials de Catalunya, determinar les
competències dels ens locals aquesta matèria, així com al Consell Comarcal.
Així mateix, l’article 57 del Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova
el Text Refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió
social, quan regula la “prestació de serveis” , estableix en el seu apartat 1 que “els poders públics
garantiran la prevenció, els cures mèdiques i psicològiques, els suports adequats, l’educació,
l’orientació, la inclusió social i laboral, l’accés a la cultura i a l’oci, la garantia d’uns drets
econòmics, socials i de protecció jurídica mínims i de la seguretat social” , i en el seu apartat 2
que “per a la consecució d’aquests objectius participaran, en els seus respectius àmbits

competencials, les administracions públiques, els interlocutors socials i les associacions i
persones jurídico – privades”.

A l’article 58 de l’esmentat text normatiu, quan regula “el

finançament”, assenyala que “el finançament de les diferents prestacions, subsidis, atencions i
serveis continguts en aquesta Llei s’efectuarà amb càrrec als pressupostos generals de l’Estat, i
als de les comunitats autònomes i entitats locals, d’acord amb les competències que li
corresponguin respectivament. En aquests pressupostos hauran de consignar‐se les dotacions
corresponent conforme a la legislació vigent”.
TIPOLOGIA DE CONVENI
De conformitat amb allò que determina l’article 109.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, els convenis que
comporten l’atorgament d’una subvenció per part de les administracions públiques, s’han
d’ajustar a les normes que regulen l’atorgament, i per tant, remet en bloc a la

normativa

reguladora de les subvencions, sense perjudici de l’aplicació supletòria del contingut de
l’esmentada Llei.
El marc legal que dona cobertura al present conveni es troba a l’article 28 de la Llei 38/2003, de
28 de novembre, general de subvencions, on s’estableix que els convenis són l’instrument
habitual per a canalitzar les subvencions nominatives previstes en el pressupost general de la
Corporació
Per tant, les parts acorden subscriure el present CONVENI SUBVENCIONAL, que es regirà pels
següents
PACTES
Primer. Objecte i actuacions
L’objecte d’aquest conveni és regular les aportacions econòmiques, en tant que règim
subvencional, de l’Ajuntament de Berga al Fons de solidaritat comarcal. Aquestes aportacions,
serviran per a finançar a l’Associació Pro‐disminuïts psíquics del Berguedà (APDPB) que tindrà
com a finalitat:
-

Donar liquiditat a la tresoreria de l’entitat que li permeti afrontar els pagaments
immediats de l’entitat, i alhora, alleugerir la situació econòmica negativa que arrossega,
i que posa en perill la continuïtat dels serveis que porta a terme de:

o

Escola d’Educació Especial,

o

Centre Ocupacional, inclou CET i STO (Taller Coloma),

o

Centre d’Estimulació Precoç (CDIAP),

o

Llar ‐ residència

destinats a les persones amb discapacitat psíquica de tota la comarca del Berguedà,
entre les quals hi ha persones pertanyents al municipi de Berga.
Segon. Finançament de les actuacions
L’ajuntament de Berga cofinançarà la quantitat de 18.152,74€, equivalent al 50% de la quantitat
que té atorgada en el programa complementari per a la garantia del benestar social 2019, a
favor de l’ l’Associació Pro‐disminuïts psíquics del Berguedà (APDPB), a través del Consell
Comarcal del Berguedà.
Tercer. Compromisos
A) Per part del Consell Comarcal del Berguedà:
(i). Es compromet a signar un conveni per al bilateral amb l’entitat per tal de
delegar el Fons de Solidaritat a l’ APDPB i a transferir‐li la quantitat dinerària
corresponent a la subvenció nominativa atorgada per l’Ajuntament de Berga.
(ii). A comunicar que les actuacions cofinançades, ho són a càrrec també dels
signants en el present conveni.
(iii). A transmetre als ajuntaments els resultats de les accions, una vegada
finalitzades i mai més tard de 30 de juny de 2020.
(iv). A fer també aportacions econòmiques com a mínim del 50% sobre el total
atorgat al Consell comarcal pel Programa Complementari per a la Garantia del
Benestar Social 2019
B) Per part de l’ Ajuntament:
(i). Participar en el seguiment de les actuacions
(ii). Pagar la quantitat de subvenció establerta.
C) Per part de l’Associació Pro – disminuïts Psíquics del Berguedà:
(i). Ser beneficiari de la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Berga.

(ii). Destinar la subvenció a donar liquiditat a la Tresoreria de l’entitat i afrontar els
pagaments prioritaris de nòmines de personal i altres despeses prioritàries que
permetin la continuïtat de les activitats de l’entitat.
(iii). A justificar les despeses a l’Ajuntament en els terminis que s’indiquen en el
present conveni .
Quart. Acceptació de la subvenció
S’entendrà acceptada la subvenció per la signatura d’aquest conveni per part de l’entitat
beneficiària.
Cinquena. Aplicació pressupostària
L’aportació econòmica de l’AJUNTAMENT, xifrada en 18.152,74€, en tant que subvenció, està
prevista en el pressupost de la corporació per a l’exercici de 2020, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària determinada amb aquesta finalitat en la modificació pressupostària aprovada pel
Ple de la Corporació en la sessió de 4 de juny de 2020; tenint en compte que figura com a
subvenció nominativa al pressupost del present exercici, el qual compleix els criteris d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera previstos a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat
Sisena. Justificació
L’entitat gestora del projecte haurà de presentar a l’AJUNTAMENT DE BERGA, com a màxim el
22 de juny de 2020, la documentació justificativa de la subvenció que preveu el present conveni,
i que consisteix succintament en:
(a) Una memòria de l’activitat realitzada objecte de la subvenció, que justifiqui el
compliment de les condicions imposades en la concessió, amb indicació de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts.
(b) Una memòria econòmica justificativa del cost del projecte o activitats realitzades que
contindrà: (i) la relació detallada de les despeses i dels ingressos de l’activitat, amb
indicació del creditor i del document, l’import, data d’emissió i data de pagament, i si
s’escau, indicació de les desviacions respecte al pressupost; (ii) Annexa dels justificants
de la despesa amb factures o documents equivalents originals, per un import igual o

superior a la subvenció atorgada, amb justificant del seu pagament; (iii) relació detallada
d’altres ingressos.
També adjuntarà a la memòria una còpia dels llocs on figuri el logotip o el nom de
L’AJUNTAMENT DE BERGA.
Setena. Pagament
Es realitzarà un únic pagament per part de l’Ajuntament de Berga, el qual s’ha de realitzar en tot
cas abans del 30 de juny de 2020 per transferència bancària.
En cas de signatura del conveni i no pagament s’autoritza al Consell Comarcal del Berguedà a
compensar la quantitat amb subvencions o transferències que hagi d’executar l’ens a
l’Ajuntament.
Cinquena. Naturalesa i vigència
Aquest conveni té caràcter administratiu i tindrà una vigència fins al 31 de juliol de 2020.
En cas de controvèrsia en la seva aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar
resoldre‐ho per mutu acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa ‐
Administrativa.
I, en prova de conformitat, les parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data que s’indiquen a continuació.
DOCUMENT DATAT I SIGNAT ELECTRÒNICAMENT
L’alcaldessa.

El president.

Ajuntament de Berga.

Consell Comarcal del Berguedà.

El secretari.

La secretària.

Ajuntament de Berga.

Consell Comarcal del Berguedà.

La presidenta.
Associació Pro-disminuïts Psíquics del Berguedà.

La secretària.
Associació Pro-disminuïts Psíquics del Berguedà.

