CONVENI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA I EL
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ PER LA TEMPORADA 2018/2019.

A la ciutat de Barcelona, el 30 d’octubre de 2018

REUNITS
D’una part, el Sr. Toni Sanmartí i Rovira, amb DNI núm. 33934487B, en qualitat de
Director Turisme i Muntanya de l'empresa pública FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA – d'ara endavant FGC -, i que actua en el seu nom
i representació, amb domicili a Barcelona, C/ dels Vergós, 44 amb NIF Q0801576J i,
actuant també, en el seu nom i representació de l’empresa Vallter S.A del Grup FGC,
amb domicili C/ Pla de Morens S/N, 17869 de Setcases (Girona), i NIF A17015165.
De l’altra, l’Il·lm. Sr. Josep Lara i Tristante, amb DNI núm. 39347037V en qualitat de
President del Consell Comarcal del Berguedà – d'ara endavant el Consell -, i que actua
en el seu nom i representació, amb domicili social a Carrer Barcelona, 49, 3ª planta,
08600 Berga i NIF P0800015J.

MANIFESTEN

I.

Que FGC és propietària i gestora de les estacions de muntanya de La Molina,
Espot, Port Ainé, Vallter i Vall de Núria.

II.

Que és d’interès per FGC la fidelització dels clients de proximitat, que
s’identifiquen amb les seves estacions de muntanya.

III.

Que és de l’interès d’FGC i del Consell, potenciar i promoure la pràctica dels
esports de neu entre els habitants i escolars de la comarca, afavorir-ne
l’aprenentatge i la afició per aquests esports, per entre d’altres objectius, formar
nous esquiadors que esdevindran els esportistes i usuaris de les estacions en el
futur.

IV.

Que aquests efectes les parts s’avenen a articular mecanismes de cooperació i
condicions amb el propòsit de promocionar l’esquí entre els habitants de la
comarca, de conformitat amb els següents:

PACTES

PRIMER. OBJECTE
FGC acorda amb el Consell, posar a disposició dels veïns amb més de 3 anys
d’empadronament en qualsevol dels municipis de la comarca i als nens escolaritzats en
els centres educatius de la comarca, els productes corresponents a la pràctica de l’esquí
a preus bonificats, d’acord amb les condicions, requisits i operativa que en el present
conveni s’estableixen.

SEGON. PRODUCTES
FGC posa a disposició del Consell per a la temporada 2018/2019, forfets de temporada
vàlids per a La Molina i la resta de les estacions del Grup FGC, amb les següents
modalitats:

TARIFES TEMPORADA 2018/2019 CONSELL COMARCAL
Forfets
Tipologia de forfet
Franja d’edats
Adult
(de 26 a 69 anys)
Nascuts fins a 31.12.1992
Jove
(de 18 a 25 anys)
Nascuts entre 2000 i 1993
Júnior
(de 12 a 17 anys)
Nascuts entre 2006 i 2001
Infantil
(de 7 a 11 anys)
Nascuts entre 2011 i 2007
½ temporada Infant, Júnior i Jove (vàlid a partir
1/02/2019)

Preu
382€
194€
194€
122€
81€

Pack productes família escolaritzats a la comarca:
Pack
1 adult + 1 menor
1 adult + 1 (infant/Júnior o Jove)
2 adults + 1 (infant/Júnior o Jove)

Preu
382€
463€
845€

Aquests productes gaudiran de les mateixes avantatges i descomptes que s´estableixin
per els productes PVP i el seu ús, que esdevé personal e intransferible, queda restringit
a les estacions per les que han estat expedits, essent vàlids única i exclusivament per a
la pràctica lúdica de l’esquí, quedant totalment prohibida la seva posterior revenda o
comercialització, així com la seva utilització per a fins professionals o qualsevol altra
finalitat.

TERCER. CONDICIONS I REQUERIMENTS
Tindran dret a adquirir aquests productes amb les condicions que en aquest document
s’estableixen:
•
•

Els empadronats des de fa 3 o més anys d’antiguitat, en qualsevol ajuntament
de la comarca.
Els escolaritzats a les escoles de la comarca per al curs 2018-2019.

Els ciutadans que compleixin amb els requisits esmentats anteriorment, hauran de
tramitar el forfet de temporada seguint les indicacions que el Consell els hi indiqui i
d’acord amb l’operativa que els responsables de l’estació i del Consell hagin acordat.
Amb independència d’aquesta operativa, l’accés a cadascun d’aquests productes
restarà condicionat a que prèviament es presenti als responsables de l’estació la
següent documentació:

•
•
•
•
•

El formulari de sol·licitud (en paper o format digital) degudament complimentat.
Una fotografia del titular.
DNI del titular
Certificat d’empadronament o Certificat d’escolarització.
Efectuar el pagament o acreditar haver-lo realitzat per les vies establertes.

QUART. OBLIGACIONS DE LES PARTS
El Consell actuarà com a garant del correcte funcionament del desenvolupament
d’aquest acord, proporcionant les ajudes necessàries als seus ciutadans per que puguin
accedir a les acreditacions que precisin i garantint davant d’FGC l’autenticitat d’aquestes
acreditacions.
FGC lliurarà als beneficiaris d’aquests productes, previ abonament del import
corresponent, un forfet de temporada de les característiques i amb les condicions
indicades en els apartats anteriors.
FGC i el Consell vetllaran per l’acompliment del procediment i la resolució de les
incidències que es puguin produir.
FGC es reserva el dret a retirar els forfets als usuaris d’aquests que en facin un mal ús
o que originin situacions irregulars o bé aquells en els que es detecti que no s’han
complert les condicions previstes per l’obtenció del forfet, en les condicions previstes en
aquest acord, informant d’aquestes incidències al Consell.
Els beneficiaris que hagin comès frau amb el seu forfet de temporada, no tindran dret a
gaudir de cap avantatge establert en els acords existents, ni amb els que puguin
formalitzar-se posteriorment entre el Consell i FGC, durant un període de 4 anys a
comptar a partir de la data de la detecció del frau.

CINQUÈ. VIGÈNCIA
El present conveni tindrà una vigència d’un any a comptar des del dia 15 d’octubre de
2018 i fins el 14 d’octubre de 2019, poden ser prorrogat d’any en any, si així ho acorden
les parts expressament. En tot cas, la durada de les pròrrogues no podrà superar els
quatre anys.

SISÈ. RESOLUCIÓ
Seran causes de resolució les següents:
a) El mutu acord entre les parts.
b) L’incompliment de les obligacions essencials, que donarà lloc a la resolució del
contracte per la part perjudicada (es consideren condicions essencials la posada a
disposició dels forfets i l’assegurament del compliment de les condicions previstes per
poder obtenir els forfets en les condicions previstes en aquest acord).
c) Per impossibilitat material de portar a terme l’objecte, en els termes, condicions i
qualitats establerts en aquest document.

d) Les causes assenyalades en la normativa vigent.

SETÈ. COMPETÈNCIA I JURISDICCIÓ
Aquest conveni té caràcter administratiu i la seva interpretació i aplicació es sotmet al
que estableix la normativa administrativa que sigui aplicable en la matèria.
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni
les parts se sotmeten a la jurisdicció ordinària dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de
Barcelona.
I en prova de conformitat, signen aquest document per duplicat i a un sol efecte en el
lloc i la data indicats en l’encapçalament.
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