31/2016

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 18 D‟OCTUBRE DE 2016

A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 18 d‟octubre de dos mil setze,
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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana Freixa i Codina.
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)
B)
C)

1)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 11
D’OCTUBRE DE 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el
dia 11 d‟octubre de 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 11 d‟octubre de 2016.

2)

PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PRESENTADA PER LA
INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de
DOTZE MIL CINQUANTA-DOS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (12.052,90 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
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 relació de factures presentada, amb l‟import final de DOTZE MIL CINQUANTA-DOS
EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS (12.052,90 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les
consignacions pressupostàries corresponents
3)

ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DE L’AUTORITZACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE D’UN
NOU ÚS DE VENDA I LOGUER DE MATERIAL ESPORTIU DE MUNTANYA EN UN EDIFICI
EXISTENT ANOMENAT “NAUS DE CARBONS DE BERGA”, DESTINAT ACTUALMENT A
MAGATZEM I GARATGE, SITUAT AL MARGE ESQUERA DEL NUCLI DEL COLLET A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist el projecte presentat per “MULTIMARQUES DEL BERGUEDÀ, S.L”, per dur a terme una
autorització en sòl no urbanitzable d‟un nou ús de venda i lloguer de material esportiu de muntanya, en
un edifici existent anomenat “Naus de Carbons de Berga”, destinat actualment a magatzem i garatge,
situat al marge esquerra del nucli del Collet al terme municipal de Guardiola de Berguedà, el qual té la
condició de sòl no urbanitzable segons les normes subsidiàries vigents.
Vistos els informes emesos pels serveis municipals competents, així com els informes elaborats pels
organismes sectorials corresponents.
D‟acord amb allò que s‟estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual
s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme, i 53 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s‟aprova
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel present
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 29 de juny de 2015.
Primer.- Aprovar inicialment el projecte presentat per “MULTIMARQUES DEL BERGUEDÀ, S.L”, per
dur a terme una autorització en sòl no urbanitzable d‟un nou ús de venda i lloguer de material esportiu
de muntanya, en un edifici existent anomenat “Naus de Carbons de Berga”, destinat actualment a
magatzem i garatge, situat al marge esquerra del nucli del Collet al terme municipal de Guardiola de
Berguedà, el qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les normes subsidiàries vigents.
Segon.- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l‟expedient a la Comissió
Territorial d‟Urbanisme perquè l‟aprovi definitivament, si s‟escau.
Tercer.- Notificar aquest
procedents.
4)

acord al promotor de l‟expedient, pel seu coneixement i als efectes

ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN
RELACIÓ AL CAMP D’APRENENTATGE DE L’ALT BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni de col·laboració entre
la Generalitat de Catalunya i l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en relació al funcionament del
Camp d‟Aprenentatge, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“ESBORRANY DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I
L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN RELACIÓ AL CAMP D’APRENENTATGE DE
L’ALT BERGUEDÀ.

Reunits,
D’una banda,
La senyora Montserrat Llobet Bach, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del
Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 61/2016 de 19 de gener, i actuant en l’exercici de les
facultats delegades per Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la
persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol).
I de l’altra,
El senyor Josep Pere Lara Tristante, alcalde de l’ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb NIF
P0809800F, fent ús de les facultats que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal
i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar
aquest conveni.
MANIFESTEN
El Departament d’Ensenyament des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a l’activitat docent del
professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s’han constituït com a nuclis de
dinamització pedagògica, de suport i d’orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies,
d’apropament de l’escola a l’entorn i de respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora
de la tasca professional dels docents.
Els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit territorial definit, i
posen a l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics, i els
ofereixen assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de trobada, d’intercanvi d’experiències i de
recerca permanent. Alguns d’aquests serveis educatius tenen per objectiu donar suport a aspectes
concrets dels currículums de l’alumnat amb necessitats educatives especials i alhora facilitar el
desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de
juny, pel qual es regulen els serveis educatius del Departament d’Ensenyament, modificat pel Decret
180/2005, de 30 d’agost - DOGC núm. 4460, d’1.9.2005).
Que el Departament d'Ensenyament té en funcionament diversos Camps d’Aprenentatge en medis
singulars de Catalunya i, concretament a l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà hi té establert el
Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, donant suport als centres educatius, professorat i alumnat del
territori.
Que ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el funcionament dels
serveis educatius abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el present conveni amb subjecció
a les següents
CLÀUSULES
PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l’Administració de
la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà per facilitar el funcionament del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà durant l’any 2017.
SEGONA.- Les despeses de funcionament objecte d’aquest conveni són les següents: neteja de la seu del
Camp d’Aprenentatge i la part proporcional de la pòlissa d’assegurança de l’edifici (Escola Sant Llorenç).
Per col·laborar en aquestes despeses el Departament d’Ensenyament aportarà 2.200,00 € i l’Ajuntament
de Guardiola de Berguedà es farà càrrec de l’import restant.
TERCERA.- El Departament d’Ensenyament es compromet a fer-se càrrec de les despeses de personal,
equipament i material fungible del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà. Aquestes dotacions romanen
propietat del Departament d’Ensenyament.

QUARTA.- El Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà la quantitat
de 2.200,00 € esmentada a la clàusula segona, per a col·laborar en les despeses de funcionament dels
serveis educatius.
El lliurament d’aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària xxxxxxxxxxxx del
centre gestor xxxx del pressupost de la Generalitat de Catalunya per a l’any xxxx.
Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar el certificat, abans del 15 de
novembre de 2017, on es faci constar l’import corresponent a les despeses previstes agrupades per
conceptes, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En
aquesta relació, també caldrà fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la
despesa, el creditor, l’import i la data de pagament, o el motiu, si escau, pel qual no s’ha pogut reconèixer
la despesa.
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya ha de
compensar l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà amb l’import previst a la clàusula segona i aquest
s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els conceptes de despesa en aquest establerts.
Així mateix, l’Ajuntament ha de justificar l’actuació efectuada en la forma, terminis i condicions que preveu
la clàusula quarta, i trametre a la Generalitat de Catalunya, juntament amb aquesta documentació, l’escrit
de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import corresponent perquè aquesta, en el termini
màxim de dos mesos des de la recepció de l’escrit de proposta, notifiqui la conformitat a l’Ajuntament, el
que comportarà el reconeixement de l’obligació de pagament i la condició de deute vençut, líquid i exigible.
Una vegada notificada la conformitat per l'òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes
previstos en el conveni o, en el seu defecte, reconeguda automàticament per silenci i, transcorreguts
quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament podrà comunicarho a l’Administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local.
No obstant això, si en els termes previstos en el conveni, la Generalitat de Catalunya comunica a
l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’esmenar o rectificar
l’error. Rebuda la nova documentació, la Generalitat en el termini de dos mesos des de la recepció
d’aquesta ha de notificar la seva conformitat, d’acord amb els paràgrafs anteriors, o disconformitat. Si és
conforme, dins del termini de quatre mesos següents a la notificació, ha d’efectuar el pagament.
Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament i previ requeriment en la forma
i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General
de l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de la citada Llei 7/1985.
CINQUENA.- Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura amb efectes des de l’1 de
gener i fins el 31 de desembre de 2017, i es podrà prorrogar per anys naturals sempre que ho manifestin
de manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la
seva vigència.
SISENA.- Seran causes de resolució del conveni:
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit.
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació.
c) Les generals establertes a la legislació vigent.
d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions.
SETENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes
d’aquest conveni, seran resoltes per la persona titular del Departament d'Ensenyament. Contra els seus
actes, que posen fi a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa
administrativa.
En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a
l’encapçalament d’aquest document.

.
Atesa la voluntat d‟aquest Ajuntament d‟adherir-se al conveni.

Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Aprovar conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l‟Ajuntament de Guardiola
de Berguedà, en relació al funcionament del Camp d‟Aprenentatge, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Subdirecció General d‟Educació Secundària Obligatòria i
Batxillerat.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del present acord.
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS
E)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 20:00 hores de tot el qual per la
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

