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A)Presentació  
 

A continuació, el la present Carta de Serveis trobareu explicats quins serveis prestem a 
la ciutadania, a les entitats i associacions, a les empreses i als ajuntaments. Queda 
recollit de forma sintètica quin és l’objecte del servei que prestem, a qui va destinat i 
quines són les dades de contacte per accedir-hi.  És, doncs, una forma de treballar més 
transparent i que facilita la relació entre l’Administració i la ciutadania. 
 
Ha estat elaborada amb la participació dels i les professionals responsables de cadascun 
del serveis, i dels consellers i les conselleres comarcals amb responsabilitat de Govern. 
El document està concebut de forma oberta i per tant, s’anirà ampliant amb nova 
informació i s’adaptarà a l’evolució dels serveis i que tindrà un reflex en l’organització i 
la presentació dels serveis a la web corporativa. 
 
Amb aquesta primera edició de la Carta de Serveis, des del Consell Comarcal del 
Berguedà donem compliment també al principi de publicitat activa de la informació i al 
model de Bon Govern, establerts per la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
 
Berga, (Berguedà), 27 de gener de 2021  
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A) Les àrees i els serveis 
 

 

Objecte:  

L’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) té una clara vocació de servei a la ciutadania i una 
voluntat de facilitar la gestió de tràmits administratius i atendre les sol·licituds 
d’informació per convertir-se en una finestra única. Amb l’OAC es pretén oferir a la 
ciutadania un servei de qualitat en el tracte rebut, en la informació facilitada, en la 
resposta a les seves expectatives, en la canalització de les seves queixes i suggeriments 
d’una forma segura, eficaç i efectiva. 
 
 
Persones o ens destinataris: 

Població en general 
Ajuntaments  
 

 

 

 

Objecte: 

Organitzar, desenvolupar i gestionar els diferents recursos informàtics del Consell 

Comarcal necessaris tant per la gestió interna com per la correcta prestació de serveis 

públics. 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Pilar Baz 
pbaz@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/oac/  
 

1. ÀREA ADMINISTRACIÓ I SERVEIS GENERALS 

 
1.1 OFICINA D’ATENCIÓ CIUTADANA  

1.2 INFORMÀTICA 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:pbaz@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/oac/
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Persones o ens destinataris:  

Professionals del Consell Comarcal del Berguedà   

 
 

 

 

 

 

Objecte: 

Servei de difusió i comunicació del l’acció política i tècnica que desenvolupa el Consell 

Comarcal del Berguedà.  

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Ajuntaments  
 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Toni Muñoz 
tmserrano@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Xavi Torrabadella  
xtorrabadella@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

1.3 COMUNICACIÓ 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:tmserrano@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:xtorrabadella@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte: 

Servei corporatiu que gestiona el capital humà de l’organització. És el responsable de 

vetllar pel benestar de totes les persones professionals que formen part de l’ens 

comarcal. Entre d’altres funcions, des de recursos humans s’organitza el personal, 

s’estableixen, dissenyen i gestionen els aspectes tècnics de la funció en matèria de 

selecció, retribució, formació i carrera per disposar d'una plantilla adequada i de 

qualitat. I per últim, s’atenen les persones treballadores comarcals i als seus 

representants legals i sindicals, amb la finalitat de mantenir unes relacions laborals 

cooperatives, impulsant la resolució negociada dels conflictes i controvèrsies 

organitzatives.  

 

Persones o ens destinataris:  

Personal del Consell Comarcal del Berguedà  

Població en general 
 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Núria Mariano 
nmariano@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

1.4 RECURSOS HUMANS 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:nmariano@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte: 

Servei que exerceix la funció de contractació administrativa del Consell Comarcal del 

Berguedà.  

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general 

Ajuntaments  

 

 

 

 

Objecte: 

Servei exerceix la funció de comptabilitat financera i fa el seguiment pressupostari del 

Consell Comarcal del Berguedà.  

 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general 

Ajuntaments  

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Francesc Bertran  
fbertran@ccbergueda.cat  
Carles Pastor 
cpastor@ccbergueda.cat  
  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

1.5 CONTRACTACIÓ  

1.6 COMPTABILITAT  

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:fbertran@ccbergueda.cat
mailto:cpastor@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte: 

Servei que vetlla per l’accés a la informació pública i de bon govern a tots els nivells 

d’actuació del consell comarcal: institucional, econòmic, laboral, social i comunitari.  

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general 

Ajuntaments  
 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Maria Solis  
msolis@ccbergueda.cat 
Cristina Solà  
csola@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Araceli Esquerra  
aesquerra@ccbergueda.cat   

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Roser Prat  
rprat@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/transparencia/   
 

1.7 TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT  

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:msolis@ccbergueda.cat
mailto:csola@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
mailto:aesquerra@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:rprat@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/transparencia/
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Objecte: 

Servei de disseny, creació i execució de projectes propis del Consell Comarcal i de suport 

el la creació i execució de projectes d’inversió d’altres entitats comarcals.  

 

Persones o ens destinataris:  

Entitats  

Ajuntaments  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos  
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Francesc Bertran  
fbertran@ccbergueda.cat  
Carles Pastor  
ppastor@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

1.8 PROJECTES I PROGRAMES  

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:fbertran@ccbergueda.cat
mailto:ppastor@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte: 

Gestió i recollida de residus municipals de la comarca a través de la delegació de 

competències o dispensa de servei cap al consell, amb l’excepció de 2 municipis, 

Gironella i Puig-Reig. La recollida dels residus municipals a la comarca es fa a través de 

concessió a 3 empreses.  

A finals de 2018 es va implantar al Berguedà la recollida porta a porta a 12 municipis de 

la comarca i en un futur es preveu implantar un nou sistema de recollida amb 

identificació dels usuaris als 19 municipis restants de menys població. 

El consell comarcal recull les següents fraccions separadament: Orgànica, envasos, 

paper i cartró, vidre, rebuig i oli vegetal. 

El 2019 va rebre el premi de la  comarca amb l’índex més alt de recollida selectiva a 

Catalunya per part de l’Agència de Residus de Catalunya. 

 
 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Entitats  

Ajuntaments  
 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Vicenç Linares  
vlinares@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Gemma Vinyes  
gvinyes@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Sara Fuertes 
sfuertes@ccbergueda.cat 
 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/ 

 

2. ÀREA DE TERRTORI  

2.1 RECOLLIDA I GESTIÓ DE RESIDUS 

2.1.1 RECOLLIDA  

mailto:vlinares@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
mailto:sfuertes@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/
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Objecte: 

Aquesta infraestructura dona servei a tots els municipis de la comarca, a un total de 

41.202 habitants i compleix tota la normativa ambiental reguladora per aquest tipus 

d’instal·lacions. 

L’abocador ha estat gestionat des del principi pel Consell Comarcal del Berguedà 

mitjançant una concessió. 

Les tones de rebuig entrades a l’abocador s’han vist reduïdes degut a la implantació de 

la recollida porta a porta que ha permès un major índex de recollida selectiva. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Ajuntaments  
 

 

 

 

 

Objecte: 

Les deixalleries recullen els residus especials aportats directament per la ciutadania de 
manera selectiva com per exemple fluorescents, piles, bateries, pintures, 
electrodomèstics, ferralla, olis, fustes, etc. 

El Berguedà disposa de 3 deixalleries fixes situades als següents municipis: 
 Alt Berguedà – Guardiola de Berguedà 
 Berguedà centre – Berga 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Vicenç Linares  
vlinares@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Gemma Vinyes  
gvinyes@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Xavier Roses 
xroses@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/ 

 

2.1.2 ABOCADOR  

2.1.3 DEIXALLERIES FIXES, MÒBIL I SERVEI DE VOLUMINOSOS 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SRyWerazO6weh6xlFXvgwAFgb81310LJ&ll=42.080401730763896%2C1.8531234499999982&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SRyWerazO6weh6xlFXvgwAFgb81310LJ&ll=42.080401730763896%2C1.8531234499999982&z=11
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SRyWerazO6weh6xlFXvgwAFgb81310LJ&ll=42.080401730763896%2C1.8531234499999982&z=11
mailto:vlinares@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
mailto:xroses@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/
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 Baix Berguedà – Puig-reig  
Aquestes deixalleries van ser construïdes pel Consell Comarcal i actualment són 
gestionades pel mateix Consell a través d’una empresa concessionària. 

El 2002 es va posar en funcionament la deixalleria mòbil acostant aquest servei a tots 
els municipis de la comarca per facilitar la recollida selectiva de residus valoritzables. 

Des de finals de 2018 amb la implantació del porta a porta es va veure la necessitat 
d’oferir un servei de voluminosos a demanda on el ciutadà truca i se li dona una data 
per deixar el residu voluminós a la porta de casa seva. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Ajuntaments  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Vicenç Linares  
vlinares@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Gemma Vinyes  
gvinyes@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Sara Fuertes  
sfuertes@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/ 

 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1SRyWerazO6weh6xlFXvgwAFgb81310LJ&ll=42.080401730763896%2C1.8531234499999982&z=11
mailto:vlinares@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
mailto:sfuertes@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/
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Objecte: 

Servei que té per objectiu impulsar, dirigir i coordinar els recursos, actuacions i 
programes assignats per tal de desenvolupar un bon programa de gestió dels sistemes 
de sanejament de la comarca del Berguedà, així com assegurar el compliment de la 
legislació vigent en aquest aspecte. En una perspectiva futura, s’espera portar una àgil 
gestió de les aigües residuals de la comarca amb la implantació de noves estacions 
depuradores, així com la millora o ampliació de les existents segons les necessitats de 
cada nucli. 

El Consell Comarcal del Berguedà és l’administració actuant en matèria de sanejament 
d’aigües residuals del Berguedà, amb la gestió de les estacions depuradores d’aigües 
residuals, xarxa de col·lectors en alta, control dels abocaments, tramitació dels 
expedients de sol·licituds d’autoritzacions d’abocaments i inspeccions a indústries. 

Actualment el consell gestiona 9 depuradores: Berga, Casserres, Castellar de n’Hug, 
Cercs, Guardiola de Berguedà – Bagà, la Pobla de Lillet, Puig-reig i Sant Corneli. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Ajuntaments  
 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Vicenç Linares  
vlinares@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Gemma Vinyes  
gvinyes@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Gemma Vinyes 
gvinyes@ccbergueda.cat 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/ 

 

2.2 AIGÜES RESIDUALS    

mailto:vlinares@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/medi-ambient/
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Objecte:  

Servei de cooperació amb els ajuntaments per a la promoció del desenvolupament 

rural i gestió de problemàtiques ramaderes i agrícoles.  

 

Persones o ens destinataris:  

Entitats i associacions 

Empreses  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

Objecte:  

Servei de promoció de microprojectes de desenvolupament econòmic local que 

sorgeixen del sector primari, però que es vincules als altres àmbits com el de la 

tecnologia, el comerç i d’altres amb l’objectiu de crear llocs de treball i enriquir el 

territori.  

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Patrocini Canal  
pcanal@ccbergueda.cat  
  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Pau Osuna  
posuna@ccbergeuda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat 
  

 

2.3 ENTORN RURAL I NATURAL    

2.3.1 PAGESIA I MÓN RURAL  

2.3.3 TRANSICIÓ ECONÒMICA    

mailto:pcanal@ccbergueda.cat
mailto:posuna@ccbergeuda.cat
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Persones o ens destinataris:  

Entitats i associacions  

Ajuntaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Pep Llamas  
pcanal@ccbergueda.cat  
  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Pau Osuna  
posuna@ccbergeuda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat 
  

 

mailto:pcanal@ccbergueda.cat
mailto:posuna@ccbergeuda.cat
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Objecte:  

El transport a demanda està destinat als usuaris dels municipis amb menys 

habitants que no disposen d’un servei regular de transport públic amb autocar. 

L’objectiu és connectar els usuaris, el dia que ho necessiten, amb la parada de transport 

públic més propera o amb la seva destinació final a partir d’un vehicle taxi. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població que resideix a municipi sense servei regular de transport.  

 

Objecte:  

Per una banda es treballa per a la promoció i seguiment de les línies de transport 

existents i propostes de millora. I per l’altra, es desenvolupen programes de transport 

específics.  

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Entitats i associacions  

Institucions  

Empreses   

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Abel Garcia  
agarcia@ccbergueda.cat   

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Carles Vico 
cvico@ccbergueda.cat  

Més informació: https://mobilitat.bergueda.cat   

 

2.4 MOBILITAT I TRANSPORT    

2.4.1 TRANSPORT A LA DEMANDA  

2.4.2 GESTIÓ DE LA MOBILITAT  

https://www.bergueda.cat/samplia-transport-demanda-bergueda/
https://www.bergueda.cat/samplia-transport-demanda-bergueda/
mailto:agarcia@ccbergueda.cat
mailto:cvico@ccbergueda.cat
https://mobilitat.bergueda.cat/
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Objecte:  

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els 

aspectes de l’àmbit d’urbanisme. 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments que han signat conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.  

 

 

 

Objecte:  

Cooperar amb els ajuntaments mitjançant l'assessorament tècnic en relació amb els 

aspectes de l’àmbit de les activitats. 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments que han signat conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.  

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Joan Sarlat 
jsarlat@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Xavier Roses  
xroses@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

3. ÀREA ASSISTÈNCIA A MUNICIPIS 

3.1 ARQUITECTURA 

3.2 ENGINYERIA 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:jsarlat@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xroses@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals mitjançant 

l'assessorament tècnic en relació amb l’assistència jurídica. 

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments que han signat conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Marta Bover 
mbover@ccbergueda.cat  
Toni Pérez 
tperez@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.3 ASSISTÈNCIA JURÍDICA 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:mbover@ccbergueda.cat
mailto:tperez@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/


20 
 

 

 

Objecte:  

Assessorament als ens locals en els següents àmbits:  

 Servei de comptabilitat energètica   

 Suport als ens locals en la sol·licituds d’ajuts  

 Suport als ens locals en la redacció de plecs tècnics   

 Instal·lacions municipals  

 Formació  

 Inventari de les instal·lacions d’enllumenat  

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:   Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:   
 

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Georgina Novellas  
gnovellas@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.4 OFICINA ENERGÈTICA 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:Gnovellas@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Cooperar amb els ajuntaments i altres organismes comarcals per al manteniment dels 

entorns naturals, camins, senders, i patrimoni comarcal.  

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

Objecte:  

Coordinació amb les agrupacions locals de protecció civil i tots els serveis d’emergència 

pertinents, abans, durant o després d’una emergència o en una situació determinada 

que requereixi de la intervenció dels serveis.  

 

Persones o ens destinataris:  

Entitats i associacions  

Ajuntaments  

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Jesús Calderer 
jcalderer@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Juan Garcia 
jgarcia@ccbergueda.cat 
Juantxo Urbieta  
jurbieta@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.5 BRIGADA COMARCAL 

3.6 PROTECCIÓ CIVIL 

mailto:jcalderer@ccbergueda.cat
mailto:jgarcia@ccbergueda.cat
mailto:jurbieta@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Consolidar la implementació de l’administració electrònica al Consell Comarcal, i 

cooperar amb els ens locals, mitjançant l'assessorament tècnic per a la millora de la 

prestació dels serveis públics basats en l’ús de les tecnologies de la informació i la 

comunicació (TIC). Aquest procés es desenvolupa combinant els canvis organitzatius i 

jurídics necessaris, amb l’objectiu de millorar l’eficiència interna, les relacions 

interadministratives i les relacions de l’Administració amb les persones, les empreses i 

les organitzacions. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Entitats i associacions  

Ajuntaments  

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Pep Llamas  
pllamas@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Pau Osuna 
posuna@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergeuda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Toni Muñoz 
tmserrano@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.7 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA 

mailto:pllamas@ccbergueda.cat
mailto:posuna@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
mailto:jlara@ccbergeuda.cat
mailto:tmserrano@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Cooperar amb els ens locals mitjançant l’organització de programes formatius per al 

personal administratiu i tècnic amb l’objectiu de seguir millorant l’atenció i 

l’acompanyament a la ciutadania.  

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

Objecte:  

Controlar i supervisar els projectes tècnics, tant pel que fa a noves construccions com a 

ampliacions i obres de reforma, adequació i millora en centres públics. 

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat  
 

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos 
xcobos@ccbergueda.cat   

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Núria Mariano 
nmariano@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.8 FORMACIÓ I QUALIFICACIÓ DEL PERSONAL ENS LOCALS 

3.9 SUPERVISIÓ DE PROJECTES 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:nmariano@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Garantir el compliment de la normativa vigent en matèria d’intervenció administrativa 

ambiental sobre les activitats. 

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara  
jlara@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Montgrony Casals  
mcasals@ccbergeuda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Vicenç Linares  
vlinares@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Gemma Vinyes 
gvinyes@ccbergueda.cat   

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.10 PONÈNCIA AMBIENTAL 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:mcasals@ccbergeuda.cat
https://www.bergueda.cat/
mailto:vlinares@ccbergueda.cat
mailto:gvinyes@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

Atorgament és l’atorgament de crèdits a curt termini per a necessitats transitòries de 

tresoreria dels ajuntaments de la comarca del Berguedà. Aquest servei té per avançar 

(efectuar una bestreta) subvencions dels ajuntaments (ja siguin de capítol 4 i/o 7 d’ingressos). 

 

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea: Josep Lara 
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   Xavier Cobos 
xcobos@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Maria Solis  
msolis@ccbergueda.cat  
Cristina Solà  
csola@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.11 PROGRAMA DE CRÈDIT LOCAL 

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:msolis@ccbergueda.cat
mailto:csola@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/


26 
 

 

 

Objecte:  

Cooperar amb els ens locals per donar suport als serveis de telecomunicacions: veu, 
mòbil i dades. Facilitar les tasques d’implementació de nous operadors i noves solucions 
tècniques, procedir al seguiment d’incidències, coordinació amb Diputació de 
Barcelona/ LOCALRET, entra d’altres organismes.  
 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  

Institucions 

 

 

 

 

Objecte:  

Prestar el servei d’assessorament als ciutadans/nes de la comarca per tal de donar a 

conèixer les diferents opcions que té al seu abast a l’hora de trobar un habitatge, 

mantenir-lo, i conèixer quins són els processos que cal seguir per acollir-se a les 

iniciatives públiques en aquest àmbit; així mateix esdevé per als ens locals de la comarca 

un espai on poden trobar l’assessorament tècnico-jurídic adequat per a desenvolupar 

les polítiques públiques adequades en aquesta matèria. 

 

Persones o ens destinataris:  

Població e general  

Ajuntaments  

DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea:  Josep Lara 
jlara@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Toni Muñoz  
tmserrano@ccbergueda.cat   

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

3.13 OFICINA COMARCAL D’HABITATGE 

3.12 INFRAESTRUCTURES I TELECOMUNICACIONS  

mailto:jlara@ccbergueda.cat
mailto:tmserrano@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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DADES DE CONTACTE  

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra  
aserra@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:   
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Olga Ginovart  
oginovart@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat  

 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:oginovart@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  
 

Espai de referència pel voluntariat i l’associacionisme a la comarca del Berguedà, on 
s’informa, assessora i orienta a entitats i persones en el voluntariat i l’associacionisme, 
tot fomentant els valors de la solidaritat i la cooperació amb voluntat de transformació 
social. 

 
Persones o ens destinataris: 

Població en general 
Entitats i associacions  
 

 
Objecte:  
 

Facilitar a la ciutadania el fet de prendre part en el disseny, elaboració, execució i 
avaluació de les polítiques púbiques que impulsa el Consell Comarcal del Berguedà. 

La promoció de la participació a nivell comarcal comporta: 

 La millora de les condicions de vida dels habitants del Berguedà 
 La millora de les polítiques públiques comarcals i locals 
 La millora de la “forma” de governar del Consell 
 Fomentar la igualtat social i fer front als nous reptes socials 
 Fomentar la sostenibilitat al territori al qual pertanyem 
 
 

Persones o ens destinataris: 

Població en general  
Entitats i associacions  
Ajuntaments 

4. ÀREA D’AFERS SOCIALS I CIUTADANIA 

4.1 ACCIÓ COMUNITÀRIA INCLUSIVA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

4.1.2 PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

4.1.1 PUNT DE VOLUNTARIAT I SUPORT A ENTITATS  
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Objecte:  
 
Facilitar espais de diàleg perquè les persones prenguin el protagonisme en la gestió 
dels seus conflictes, amb el suport i l’acompanyament del mediador/a. El procés de 
mediació té 4 característiques bàsiques: 
 Voluntari: Les persones implicades són les que lliurement decideixen participar-hi. 

El procés pot ser interromput en qualsevol moment. 
 Imparcial: El mediador/a no afavoreix a cap de les parts, l’objectiu és trobar una 

solució consensuada. 
 Confidencial: Tant les parts com el mediador/a es comprometen a no fer pública la 

informació tractada en les sessions de mediació. 
 Gratuït: és un servei públic que no representa cap cost per les persones que hi 

participen. 
 

Els conflictes en què pot ser útil la mediació són molt variats: 
• Conflictes veïnals 
• Conflictes a l’espai públic 
• Conflictes derivats d’activitats econòmiques 
• Conflictes familiars 
• Conflictes en l’àmbit escolar 
• Conflictes en organitzacions i entitats 
• Conflictes per incompliment d’ordenances cíviques (entre particulars) 
 
 
Persones o ens destinataris: 

Població en general 
 
 
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Abel Garcia  
agarcia@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Roser Prat  
rprat@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/participacio/ 

 

4.1.3 SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA 

mailto:agarcia@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:rprat@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/participacio/
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Objecte: 

L’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) forma part del servei especialitzat 
que atén a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat, risc o desemparament i a 
les seves famílies. 

Hi intervenen professionals del treball social, la psicologia i la pedagogia que valoren la 
situació dels infants. 

Persones o ens destinataris: 

Infants i adolescents d’edats compreses entre els 0 i 18 anys i les seves famílies que es 
troben en situació de risc social. 

 

 

 

Objecte: 

El servei realitza una tasca de suport i acompanyament a pares en la tasca social i 
educativa dels infants. Vetllen pel correcte desenvolupament dels infants i adolescents 
i promocionen el seu benestar personal millorant la qualitat de la convivència familiar. 

Es pretén impulsar un model preventiu i de suport a les famílies en la capacitació de les 
competències parentals per a la cura, l’atenció, l’educació i el desenvolupament 
personal, social i afectiu dels seus fills i filles. 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/mediacio/ 

4.2 INFÀNCIA 

4.2.1 SEAIA 

4.2.2 SERVEI DE SUPORT A FAMÍLIES 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
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Persones o ens destinataris: 

Infants i adolescents de 0 a 18 anys que resideixen al Berguedà i a les seves famílies. 

  

 

 

 

 
 

Objecte: 

Es tracta d’un espai educatiu de desenvolupament i creixement personal adreçat a 
infants. Aquest servei s’ofereix als municipis de Bagà, Gironella, Guardiola de Berguedà 
i Puig-Reig. En el SSIB es treballen hàbits, límits i normes i es promouen les habilitats 
socials, l’autonomia personal, l’autoestima i es vetlla per la inclusió mitjançant diferents 
dinàmiques. 

Persones o ens destinataris:  

Infants i adolescents de 6 a 12 anys que resideixen al Berguedà. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Annabel Vilà: avila@ccbergueda.cat 
Gemma Soler: gsoler@ccbegueda.cat 
 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/serveis-socials/infancia/ 

4.2.3 SERVEI SOCIOEDUCATIU ITINERANT DEL BERGUEDÀ (SSIB) 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:avila@ccbergueda.cat
mailto:gsoler@ccbegueda.cat
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Objecte: 

Rebre i donar suport a les persones nouvingudes. És un servei d’atenció personalitzada 
i ofereix accions de formació i informació, així com assessorament en tràmits 
d’estrangeria, informes, etc. 

  
- Accions de formació: 
 
 Mòdul a) Cursos de llengua catalana 
 Mòdul b) Cursos de coneixements laborals 
 Mòdul c) Cursos de coneixement de l’entorn 
 
Persones o ens destinataris: 

Persones que s’empadronen de nou als municipis del Berguedà, a totes les persones 
immigrades que hi resideixen des de fa temps i a aquelles que volen iniciar un projecte 
migratori. 

 

  

 

 Objecte: 

El servei de traducció i interpretació del Consell Comarcal del Berguedà posa a la 
disposició dels 31 municipis de la comarca les llengües més representatives de la 
diversitat lingüística de la comarca. 

Persones o ens destinataris: 

Ajuntaments  
Serveis sanitaris 
Serveis d’atenció social primària 
Centres i serveis educatius 
Entitats i associacions 
 

 

 

4.3 MIGRACIÓ I REFUGI 

4.3.1 SERVEI D’ACOLLIDA 

4.3.2 SERVEI DE TRADUCCIÓ I INTÈRPRETS 
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 Objecte: 

Servei gratuït que es porta a terme setmanalment a les dependències municipals del 
Consell Comarcal del Berguedà i que té per objectiu donar suport en els tràmits 
d’estrangeria. 

 
El servei es porta a terme els dimarts en el següent horari: 
·Primer dimarts de cada mes: 14.30h a 18.30h 
· La resta de dimarts: 10h a 14h 

 

Persones o ens destinataris: 

Totes les persones que necessitin informació o tràmits d’estrangeria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de 
l’àrea: 

Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / 
Tècnic de 
referència:  

Marta Subirana 
msubirana@ccbergueda.cat 

Més 
informació: 

https://www.bergueda.cat/serveis/migracions/assessoramentjuridic  

 

4.3.3 SERVEI D’ASSESSORAMENT JURÍDIC 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/migracions/
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Objecte: 
Impulsar el Pla Local d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social (PLACI) a la comarca del 
Berguedà. 
 

El PLACI és una eina de planificació estratègica per definir les línies d’inclusió social i 
d’intervenció comunitària que es duran a terme al territori, de forma conjunta, amb 
altres agents implicats en la lluita contra l’exclusió social. 

 

 
Objecte:  

1. Observatori social 

Eina per recollir i generar informació sobre la pobresa, la vulnerabilitat i la inclusió 

social al Berguedà. Conté dades estadístiques que donen lloc a una bateria indicadors 

d’exclusió social existents al nostre territori. També hi podeu consultar 

informació obtinguda a través dels agents clau del territori i finalment un recull 

dels  documents, informes i memòries relacionades amb diferents àmbits de treball. 

 
Inclou: 

 El mapa de recursos amb el recull de la xarxa de serveis i recursos per a la inclusió i 
les persones que en poden ser beneficiàries, ordenats per municipis. 

 Un recull de documents que aporten coneixements de l’exclusió i de les situacions 
de vulnerabilitat social. 

 Les xifres que ofereixen informació general del territori i de la seva població i dades 
concretes sobre els factors d’exclusió i col·lectius en risc social. 

 
Persones o ens destinataris: 
 
Població en general 
 

 
Objecte:  
 
Accions que tenen per objecte desenvolupar polítiques actives d’ocupació destinades a 
reduir la taxa d’atur a la comarca, mitjançant programes específics que inclouen la 

4.4 INCLUSIÓ SOCIAL 

4.4.1 OBSERVATORI SOCIAL 

4.4.2 SERVEI INTEGRAL DE FOMENT DE L’OCUPABILITAT DE COL·LECTIUS VULNERABLES 
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formació de qualitat de les persones aturades, l’orientació, la prospecció empresarial i 
la inserció laboral. 
 
Persones o ens destinataris: 
 
Persones destinatàries dels programes.  

Empreses  

Ajuntaments 

 
Objecte: 
Suport tècnic als ajuntaments de la comarca per a l’assessorament, la planificació i 
l’execució de programes en matèria d’inclusió social. 

Suport a les entitats i associacions pel desenvolupament de programes de foment de la 
cohesió i la inclusió social. 
 
Persones o ens destinataris: 
Ajuntaments 
Entitats i associacions  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic 
de referència:  

Roser Prat  
rprat@ccbergueda.cat 
Rosa Genovès 
rgenoves@ccbergueda.cat 

Més informació:  https://www.bergueda.cat/serveis/inclusio 

 

4.4.3 SUPORT TÈCNIC ALS MUNICIPIS 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:rprat@ccbergueda.cat
mailto:rgenoves@ccbergueda.cat
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Objecte: 
 
Desenvolupar la dinamització de polítiques d’igualtat de gènere als municipis de la 
comarca del Berguedà, amb l’objectiu de crear espais de participació per a les dones, 
per tal d’impulsar estratègies que facilitin la plena igualtat d’oportunitats entre homes i 
dones. 
 
 

 

 
Objecte: 

Ofereix informació i assessorament a qualsevol necessitat de les dones, especialment a 

aquelles dones relacionades amb discriminacions de gènere.   

Les dones poden trobar informació general, atenció psicològica i assessorament jurídic. 

Les situacions de violència masclista són ateses de forma integral rebent atenció les 
dones i els seus fills i filles. 

 

Persones o ens destinataris:  

Dones de la comarca que pateixin o hagin patit discriminació per raó de gènere, 

violència masclista, i també als seus fills i filles. 

 

 

Objecte:  

Assessorament, acompanyament i suport davant les situacions de discriminació i/o 

violència per orientació sexual, identitat o expressió de gènere. 

 
Persones o ens destinataris:  

Persones del col·lectiu LGTBI 

 
 

4.5 IGUALTAT 

4.5.1 SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LES DONES (SIAD) 

4.5.1 SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL (SAI) 
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DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Núria Mariano 
 nmariano@ccbergueda.cat 
Dolors Vargas 
dvargas@ccbergueda.cat 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/igualtat 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:nmariano@ccbergueda.cat
mailto:dvargas@ccbergueda.cat
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Objecte: 
Atendre les necessitats de les persones i oferir informació, orientació i suport a persones 
i famílies en risc d’exclusió social. És la porta d’entrada als serveis socials bàsics i es 
tramiten prestacions i serveis, i es deriven a serveis socials especialitzats. 
La seva atenció és individual i personalitzada i s’exerceix una funció de prevenció a 
situacions de risc social. 

 

Persones o ens destinataris:  
És un servei universal, totes les persones hi tenen accés, especialment les que es troben 
en risc d’exclusió social. 

 
 

 
 

 
- Servei d’Ajuda a domicili: 

- Atenció a la Persona: Ofereix suport a les activitats bàsiques de la vida diària, i/o a les 

activitats instrumentals de la vida diària. 

- Atenció a la llar: Mantenir la higiene, l’ordre i les condicions d’habitabilitat del 

domicili. 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Annabel Vilà 
avila@ccbergueda.cat 
Gemma Soler 
gsoler@ccbegueda.cat 
 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/serveis-socials/ebas/ 

4.6 SERVEIS SOCIALS 

4.6.1 ÀREA BÀSICA D’ATENCIÓ SOCIAL 

4.6.2 PROMOCIÓ A L’AUTONOMIA I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:avila@ccbergueda.cat
mailto:gsoler@ccbegueda.cat
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Objecte:  

Servei de manteniment de la persona a la llar quan sigui possible i la promoció de 

l’autonomia. 

 Persones destinatàries:  

Persones amb dependència, diversitat funcional o mancances socials amb prèvia 

valoració de serveis socials. 

  

- Servei de Teleassistència (Tecnologies de suport i cura) 

Objecte: 

És un servei que promou l’autonomia de les persones i prevé situacions de risc. 

Consisteix en la col·locació d’un aparell connectat a la línia telefònica que permet a la 

persona posar-se en contacte amb un telèfon d’atenció actiu les 24 hores del dia, els 

365 dies de l’any. 

 

Persones o ens destinataris:  

Persones amb  manques d’autonomia personal i/o dependència que visquin soles amb 

persones sense possibilitat d’atendre-les. 

  

- Berguedà ajudes tècniques 

Objecte:  

És un servei de préstec de material per a la promoció de l’autonomia i l’estada a la pròpia 
llar. El servei disposa d’una terapeuta ocupacional que valora les necessitats, assessora 
i proporciona les ajudes tècniques a les persones i d’un equip de manteniment i 
muntatge del material. 

Es tracta d’un servei de copagament. 

 

Persones o ens destinataris:  

Persones en situació d’alta dependència. Les dependències baixes o mitjanes s’atendran 
de forma excepcional quan concorrin circumstàncies especials que facin necessari la 
prestació del servei. 

 

- Atenció a la dependència 

Objecte: 

Suport per a sol·licitar el reconeixement de situació de dependències i es realitzen les 
gestions per a accedir a les ajudes que ofereix la Llei de Promoció de l’Autonomia 
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Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència (LAPAD).  S’informa dels 
requisits d’accés, les ajudes i prestacions que es poden sol·licitar, es tramiten els Plans 
Individuals d’Atenció i s’assessora a la persona. 

 

Persones o ens destinataris:  

Persones amb situació de dependència o la amb possibilitats d’estar-ne. 

  

- Transport adaptat: 

Objecte: 

Transport de les persones amb discapacitat, dependència o mobilitat reduïda per a 

poder accedir a centres d’atenció especialitzada per a promocionar-ne la seva 

integració social i laboral. 

Persones o ens destinataris: 

Prioritàriament, persones amb grau de discapacitat reconegut, amb barem de mobilitat 
reduïda o barem de l’acompanyament. Altres situacions segons disponibilitat del servei. 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Annabel Vilà 
avila@ccbergueda.cat 
Gemma Soler 
gsoler@ccbegueda.cat 
 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/serveis-
socials/autonomia/ 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:avila@ccbergueda.cat
mailto:gsoler@ccbegueda.cat
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Objecte:  

Recurs per a afavorir la inclusió i promocionar la qualitat de vida de les persones grans. 
S’ofereixen activitats de dinamització sociocultural a 5 municipis de la comarca (Olvan, 
Montclar, Montmajor, L’Espunyola i Sant Julià de Cerdanyola). 

 

Persones o ens destinataris: 

Persones grans de la comarca 

 

Objecte: 

Òrgan de consulta i de participació d’entitats de gent gran per a tots aquells temes que 

afecten les persones de la tercera edat. L’objectiu és millorar el benestar d’aquest 

col·lectiu i la seva qualitat de vida. 
De les trobades esdevenen propostes d’accions per a l’Administració en benefici del 
col·lectiu de la gent gran. 

Persones o ens destinataris: 

 Qualsevol associació en relació a la gent gran o bé individus interessats a aportar idees. 
 
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Annabel Vilà 
avila@ccbergueda.cat 
Gemma Soler 
gsoler@ccbegueda.cat 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/serveis-socials/gentgran/ 

4.7.1 PROGRAMA DE DINAMITZACIÓ DE GENT GRAN 

4.7 GENT GRAN 

4.7.2 CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:avila@ccbergueda.cat
mailto:gsoler@ccbegueda.cat
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Objecte: 
Informa sobre els drets i deures de les persones consumidores; tramita queixes, 
reclamacions i denúncies; i realitza mediacions i arbitratges de consum.  
 
Persones o ens destinataris: 
 
Població en general 
 
 
 

 
Objecte:  
 
Informar i donar suport en temes de normativa de consum a les empreses, les vies de 
resolució de conflictes entre consumidors i empreses, campanyes d’inspecció, etc. 
 
Persones o ens destinataris: 
 
Empreses del Berguedà que necessitin informació o ajuda en temes de consum. 
 
 

 
 
 
 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Anna Maria Serra 
aserra@ccbergueda.cat 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Glòria Ros  
gros@ccbergueda.cat 
 

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/consum/informacio-
consumidor/  

4.8 CONSUM 

4.8.1 OFICINA COMARCAL D’ATENCIÓ AL CONSUMIDOR 

4.8.2 INFORMACIÓ A LES EMPRESES 

mailto:aserra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:gros@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/consum/informacio-consumidor/
https://www.bergueda.cat/serveis/consum/informacio-consumidor/
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Objecte:  
 
Garantir el dret a l’educació, mitjançant l’atorgament d’ajuts econòmics a l’alumnat 

matriculat en centres educatius de la comarca sostinguts amb fons públics de Catalunya 

que es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques 

o dificultats geogràfiques per accedir al seu centre escolar en casos de necessitats 

educatives específiques, al qual no li correspongui la gratuïtat del servei. 

-Ajuts individuals de menjador no obligatori   

-Ajuts transport i desplaçament no obligatori  

 

Persones o ens destinataris: 

L’alumnat matriculat en un centre educatiu del Berguedà sostingut amb fons públics de 
Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments 
obligatoris, sempre i quan no li pertoqui la gratuïtat del servei.  

 
 

 
Objecte:  
 
Gestió del transport escolar del la comarcal del Berguedà  

 Persones o ens destinataris: 

L’alumnat matriculat en un centre educatiu del Berguedà sostingut amb fons públics de 
Catalunya, en qualsevol dels cursos de segon cicle d'educació infantil i d'ensenyaments 
obligatoris, sempre i quan no li pertoqui la gratuïtat del servei.  

 

 

 

 

5. ÀREA DE DESENVOLUPAMENT TERRITORIAL 

5.1 EDUACIÓ 

5.1.1 BEQUES I AJUTS 

5.1.2 TRANSPORT ESCOLAR  
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Objecte:  
 
Suport en a la gestió del menjador escolar dels centres de primària. 

 

Persones o ens destinataris: 

L’alumnat matriculat en un centre educatiu del Berguedà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Objecte:  
 
Servei que forma part del Consorci per a la Normalització Lingüística des de l’any 1992. 
El Consorci per a la Normalització Lingüística és un ens creat a partir de la voluntat 
comuna de la Generalitat de Catalunya i de nombrosos ajuntaments, consells 
comarcals i diputacions amb l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de 
la llengua pròpia de Catalunya en tots els àmbits. 
 

Amb aquesta finalitat, el Consorci per a la Normalització Lingüística disposa d’un equip 
humà especialitzat i de mitjans tècnics per atendre les necessitats de formació, 
d’assessorament o de gestió lingüística. 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Araceli Esquerra  
aesquerra@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Neus Padrós 
npadros@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/educacio/  
 

5.1.3 MENJADORS ESCOLARS  

5.1.4 SERVEI COMARCAL DE CATALÀ  

mailto:aesquerra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:npadros@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/educacio/
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Persones o ens destinataris: 

Població en general 

 

 

Objecte:  

Voluntariat per la llengua és un programa de foment de l’ús social del català. L’objectiu 

general del programa Voluntariat per la llengua és facilitar a les persones que tenen 

coneixements bàsics de català la pràctica d’aquesta llengua en contextos reals de 

forma relaxada, per tal que es decideixin a parlar-la. A més, es vol promoure entre el 

col·lectiu catalanoparlant la idea que no cal canviar de llengua per acollir millor les 

persones que arriben a casa nostra. 

Persones o ens destinataris: 

Població en general 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Araceli Esquerra  
aesquerra@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

bergueda@cpnl.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/educacio/  
 

5.1.5 VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA   

mailto:aesquerra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:bergueda@cpnl.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/educacio/
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Objecte:  
 

El Servei de Joventut  té per objectiu promoure actuacions, projectes i serveis adreçats 
a joves que donin respostes a les necessitats compartides entre els municipis de la 
comarca en matèria de joventut. 

Així doncs, el servei de joventut està al servei dels ajuntaments de la comarca i promou 
el treball mancomunat, la col·laboració i el treball en xarxa entre les diverses 
administracions implicades en el desenvolupament dels projectes de vida de les 
persones joves dels nostres municipis. El servei de joventut desenvolupa una 
metodologia de treball basada en la cooperació i situa els ajuntaments de la comarca en 
el centre de la política comarcal en matèria de joventut. 

Algunes de les funcions del servei són:  

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  

Entitats i associacions 

Ajuntaments  
 

 

 

Objecte: 

Informar sobre beques i ajuts, i informar sobre estudis postobligatoris 

 

Persones o ens destinataris:  

Població en general  
 

 

5.2 JOVENTUT 

5.2.1 SERVEI DE JOVENTUT 

5.2.2 SERVEI D’ASSESSORAMENT SOBRE ESTUDIS POSTOBLIGATORIS 
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Objecte: 

Suport tècnic als ajuntaments de la comarca per a l’assessorament, la planificació i 
l’execució de programes en matèria de joventut. 

 

Persones o ens destinataris:  

Ajuntaments  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Abel Garcia 
agarcia@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

Queralt Cortina  
qcortina@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/joventut/  
 

5.2.2 SUPORT TÈCNIC ALS AJUNTAMENTS EN MATÈRIA DE JOVENTUT 

mailto:agarcia@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:qcortina@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/joventut/
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Objecte:  

Suport tècnic als ajuntaments i entitats de la comarca per a l’assessorament, la 
planificació i l’execució de programes en matèria de cultura. 

 

Persones o ens destinataris:  

Entitats i associacions  

Ajuntaments  

 

 

Objecte:  

L’arxiu és una institució al servei de l'Administració, del personal investigador i de la 

ciutadania que posa als seu abast els fons documentals, públics i privats.  

L’arxiu abasta continguts molt diversos i poden incloure qualsevol tipus de documents 

(textuals, gràfics o audiovisuals) i presentar-se sobre qualsevol mena de suport, des del 

pergamí o paper fins a l'electrònic. 

 

Persones o ens destinataris:  

Entitats i associacions  

Ajuntaments  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Araceli Esquerra 
aesquerra@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Marta Subirana  
msubirana@ccbergueda.cat  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Roser Casals  
rcasals@ccbergueda.cat  
 

Més informació: https://www.bergueda.cat  

5.3 CULTURA 

5.3.1 SERVEI DE SUPORT ALS MUNICIPIS 

5.3.2 ARXIU COMARCAL DEL BERGUEDÀ  

mailto:aesquerra@ccbergueda.cat
mailto:msubirana@ccbergueda.cat
mailto:rcasals@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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 Objecte: 

Promoció de projectes propis d’esport i col·laboració amb el desenvolupament 

d’infraestructures i serveis esportius de la comarca.  

I per altra banda, col·laboració amb el Consell Esportiu del Berguedà per el foment, 

l’organització i la promoció de l’activitat esportiva en edat escolar a dins la comarca. 

Amb aquesta finalitat es poden realitzar, entre d’altres, les següents activitats: 

 Coordinar i organitzar les activitats esportives en edat escolar de la comarca. 
 Col·laborar en l’organització dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya i el Pla Català 

Esport a l’Escola, d’acord amb les directrius que determini la Secretaria General de 
l’Esport. 

 Assessorar als ajuntaments, consell comarcal, clubs, escoles i altres entitats de la 
seva demarcació, en l’activitat esportiva a càrrec seu i col·laborar en la seva 
execució. 

 Col·laborar amb les administracions i les entitats titulars per tal d’impulsar la millor 
utilització de les instal•lacions esportives de la comarca o àmbit territorial 
corresponent. 

 Promoció i gestió d’instal·lacions esportives i serveis complementaris que faciliti i 
potenciï la pràctica esportiva. 

 

Persones o ens destinataris: 

Població en general 

Ajuntaments 

Entitats i associacions  

Centres educatius 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea: Abel Garcia 
agarcia@ccbergueda.cat  

Cap de l’àrea:  Xavier Cobos 
 xcobos@ccbergueda.cat  
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Edgar Bajona 
 ebajona@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.bergueda.cat/serveis/esports/consell-
esportiu-del-bergueda/  

5.4 ESPORTS I TURISME ACTIU 

mailto:agarcia@ccbergueda.cat
mailto:xcobos@ccbergueda.cat
mailto:ebajona@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/serveis/esports/consell-esportiu-del-bergueda/
https://www.bergueda.cat/serveis/esports/consell-esportiu-del-bergueda/
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Objecte: 

Establiment de línies de treball per a la promoció i la internacionalització de l’entitat 

comarcal i participar de projectes internacionals.  

 

Persones o ens destinataris: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DADES DE CONTACTE 

Conseller/a de l’àrea:  
 

Cap de l’àrea:  Marta Subirana: msubirana@ccbergueda.cat  
  

Equip tècnic / Tècnic de 
referència:  

 Francesc Bertran 

Més informació: https://www.bergueda.cat  
 

5.5 RELACIONS INTERNACIONALS 

mailto:msubirana@ccbergueda.cat
https://www.bergueda.cat/
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Objecte:  

L’Agència de Desenvolupament del Berguedà és l’entitat supramunicipal que treball per 

la de promoció econòmica i turística del Berguedà i que té per objectiu incrementar la 

competitivitat empresarial, la cohesió econòmica i social, tot afavorint un ecosistema i 

els seus actors.  

 

Persones o ens destinataris  

 

 

 

 

ÀREA ASSISTÈNCIA MUNICIPIS 

President: Lluís Vall  
llvall@ccbergueda.cat  

Més informació: https://www.adbergueda.cat/  
 

6. PROMOCIÓ ECONÒMICA  

6.1 AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 

mailto:llvall@ccbergueda.cat
https://www.adbergueda.cat/

