06/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 13.00 hores del dia 3 de març de dos mil vint-i-ú,
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. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra.
Àngels Arasa Uriach. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 06/04/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 25 DE FEBRER
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 25 de febrer de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 de febrer de 2021.
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
NOU MIL TRES-CENTS TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (9.303,14 €), 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final NOU MIL TRES-CENTS TRES
EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS (9.303,14 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les
consignacions pressupostàries corresponents.
3) ACORD D’APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I EL CASAL D’EUROPA DEL BERGUEDÀ
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A)

Número: 2021-0006 Data: 06/04/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 07/04/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 3 DE MARÇ DE 2021

Vist el conveni de col·laboració tramès pel Casal d’Europa del Berguedà, el contingut del qual es
transcriu literalment a continuació:
“Reunits, d’una part, Jaume Farguell i Sitges amb DNI XXX, President del Casal d’Europa del Berguedà,
Fundació Privada, amb domicili el Pavelló de Suècia, C/Sardana s/n, , i de l’altra, Josep Lara Tristante
amb DNI XXX, alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb domicili a la Plaça Municipal nº 3
de Guardiola de Berguedà, reconeixent-se recíprocament la plena capacitat per contractar en aquest
acte, lliure i espontàniament,
MANIFESTEN:

1-

Des del dia d’avui, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà entra a formar part com a patró del
Casal d’Europa del Berguedà.

2-

L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà tindrà dret a participar en totes les convocatòries del
Casal d’Europa del Berguedà amb dret i vot, en tots els actes i a totes les propostes del Patronat
així com la utilització de les sales de conferències i exposicions del Pavelló en actes participats
amb el Patronat

3-

En concepte d’aportació anual al Casal d’Europa del Berguedà, l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, en concepte de patró es compromet a abonar la quantitat de 1000€.

4-

La durada d’aquest conveni es pacta, en principi, per un termini de quatre anys, però qualsevol
de les dues parts tindrà dret a donar-lo per rescindit, previ sempre el corresponent debat al si pel
ple del Patronat

I perquè així consti, i prometent complir-lo bé i fidelment, en prova de conformitat, signen el present
conveni en el lloc i data abans indicades

Atès que el Casal d'Europa ha proposat a l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà que formi part, com a
patró, d'aquesta Fundació.
Ateses les competències municipals establertes a l'article 66.3 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.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Formar part, com a patró, del Casal d'Europa del Berguedà.
Segon.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Casal
d’Erupa del Berguedà anteriorment transcrit.
Tercer.- Aprovar una aportació anual, a partir de l'any 2021, de mil euros (1.000 €). Amb aquesta
aportació l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà tindrà dret a participar en totes les convocatòries del
Casal d'Europa del Berguedà, amb dret i vot, en tots els actes i a totes les propostes del Patronat, així
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CLÀUSULES:
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II- Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha manifestat la lliure voluntat de formar part del Casal
d’Europa del Berguedà, i constituir-se’n patró. És per això que ambdues parts així ho acorden de
conformitat les següents :

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I – Que el Casal d’Europa del Berguedà és una Fundació Privada inscrita al Registre de Fundacions de
la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb domicili social al Pavelló de Suècia de
Berga, segons acord del ple de l’Ajuntament de la ciutat de 2 de maig de 2.000 i constituïda mitjançant
escriptura pública davant el Notari de Barcelona , Sr López Barniol el 27 de juliol del mateix any. Els seus
objectius són l’organització de conferències, seminaris , exposicions, intercanvis i altres activitats
relacionades amb la projecció europea.

com la utilització de les sales de conferències i exposicions del Pavelló en actes participats amb el
Patronat.
Quart.- Designar al Sr. Alcalde, com a representant de l’Ajuntament al Casal d’Europa del Berguedà, el
qual actuarà com a patró.
4) ACORD APROVACIÓ DE L’ACTUALITZACIÓ DEL CONVENI ASGEL

L’apartat III de la part expositiva del Dictamen aprovat per l’acord del Ple de la Diputació de Barcelona
abans esmentat, com també l’apartat V de l’annex, publicats al BOPB número de data 9.2.2021, fan
esment, quant als tràmits a seguir per a l’aprovació i formalització de l’actualització del Conveni, a la
necessitat de dur a terme les actuacions següents:
“a) Per part de la Diputació:
1) Aprovar l’actualització del Conveni-Tipus sobre l’assumpció de les funcions d’assistència en
la gestió econòmica local (ASGEL) per la Diputació de Barcelona.
2) Donar trasllat a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització del ConveniTipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local
(ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la qual es realitzaria
mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni subscrit.
b) Per part de l’Ajuntament:
1) Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus actualitzat per la Diputació.
2) Comunicar a la Diputació de Barcelona l’avantdita conformitat.
c) Actuacions posteriors:
- Publicar en el BOPB, per part de la Diputació de Barcelona, la relació d’entitats que han donat
conformitat a l’actualització del Conveni-Tipus.”
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer. Donar conformitat a l’actualització de l’encomanda de gestió en favor de la Diputació i del
conveni a formalitzar d’acord amb el Conveni-Tipus per a l’assumpció per part de la Diputació de
Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL), aprovada pel Ple de la
Diputació de Barcelona en la sessió de data 28.1.2021 i publicada al Butlletí Oficial de la Província de
Barcelona data 9.2.2021, tot això de conformitat amb el text que s’adjunta com a annex.
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Tercer.- PUBLICAR els presents acords al Butlletí Oficial de la Província, per a general
coneixement.”
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“Primer.- APROVAR l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions
d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL) que la Diputació de Barcelona presta als
ens locals de la província de Barcelona que li han encomanat l’esmentada assumpció, en els
termes previstos en l’Annex.
Segon.- DONAR TRASLLAT a tots els ens locals als quals es presta el servei de l’actualització
del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció de les funcions d’assistència en la gestió
econòmica local (ASGEL), i tot això als efectes d’obtenir la seva conformitat, l’articulació de la
qual es realitzaria mitjançant la corresponent comunicació a incorporar com addenda al conveni
subscrit.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Diputació de Barcelona aprovà, per Acord del Ple núm. 8/2021, de data 28.1.2021, i publicat al
BOPB número de data 9.2.2021, l’actualització del Conveni-Tipus regulador de l’assumpció per part de
la Diputació de Barcelona de les funcions d’assistència en la gestió econòmica local (ASGEL). La part
resolutiva de l’esmentat acord plenari disposà:

Segon. Donar trasllat a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i als efectes oportuns.
5) ACORD APROVACIÓ DE L’ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021
DEL CONTRACTE PROGRAMA 2016-2019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA
COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES
RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES D’IGUALTAT

I de l’altra, la Il·lustríssima Senyora Maria Àngels Arasa Uriach, Regidora de Serveis Socials de Guardiola
de Berguedà.
MANIFESTEN
1. Que el 2016 el Consell Comarcal del Berguedà (en endavant CCB) i el Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies (en endavant, DTSF), van signar un contracte programa (en endavant CP) en les que
es contemplaven les condicions per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre ambdues
administracions en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat, per al període 2016-2019. Que el mateix 2016 ambdues parts van signar una addenda per
ampliar els temes de la col·laboració en concepte d’ajudes d’urgència social per a despeses derivades de
subministraments bàsics de llum, aigua i gas.
Que durant els anys 2017, 2018 i 2019 s’han signat les corresponents addendes anuals, en les quals s’ha
contemplat algunes millores en determinats serveis, així com a l’ampliació de nous serveis (SEAIA,
SIOAS, Servei de dinamitzadors cívics, finançament d’administratius de serveis socials, millores en el
sistema de resposta urgent per a dones que es troben es situació de violència i per als seus fills i filles).
2. Que el 2016 el CCB va signar amb l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, un nou CP 2016-2019,
amb les corresponents ADDENDES anuals, en les que s’acordaven les condicions d’articular mecanismes
de coordinació, cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i els Ajuntaments de la
Comarca quan a la prestació i finançament dels Serveis Socials i altres programes com Ciutadania i
Immigració, Igualtat, Inclusió i Joventut. Aquest CP està vinculat al CP que el Consell Comarcal del
Berguedà, signa amb el DTSF.
3. Que en data 07-01-2020, el Consell Comarcal del Berguedà va signar una ADDENDA DE PRÒRROGA
per al 2020, en el qual es contempla la continuïtat del programes i serveis de l’exercici 2019, pel 2020;
mentre no se signi el nou CP quadriennal (2020-2024). Atesa la situació de pandèmia, es van signar
addendes per donar cobertura a la situació de necessitat derivada de la crisi del COVID.
4. Que en el proper CP, segons manifesta el DTSF, es pretén fer un salt qualitatiu en l’avaluació d’impacte
de les polítiques, potenciar la prevenció i l’abordatge integral de les necessitats de les persones i la
comunitat. Perquè aquest avenç sigui significatiu, realista i sostenible, cal un període de temps de
reflexió,
definició, maduració i implantació sense que estigui sotmès a la immediatesa que requereix a hores d’ara
assegurar la continuïtat dels serveis i programes recurrents.
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REUNITS
D’una banda, el Senyor Josep Pere Lara Tristante, President del Consell Comarcal del Berguedà.
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ADDENDA PEL MANTENIMENT DE LA VIGÈNCIA PER AL 2021 DEL CONTRACTE PROGRAMA 20162019 PER A LA COORDINACIÓ, LA COOPERACIÓ I LA COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, EN MATÈRIA DE
SERVEIS SOCIALS, ALTRES PROGRAMES RELATIUS AL BENESTAR SOCIAL I POLÍTIQUES
D’IGUALTAT.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a la consideració de la Junta Govern Local, l’addenda pel manteniment de la vigència per al
2021 del contracte programa 2016-2019 per a la coordinació cooperació i col·laboració entre el Consell
Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en matèria de Serveis socials, altres
programes relatius al benestar social i polítiques d’igualtat, el contingut del qual es transcriu literlament
a continuació:

5. Atesa la situació del Govern de la Generalitat, actualment en funcions i per raons d’interès públic, es
manté la vigència de l’actual contracte programa fins que el nou Govern de la Generalitat aprovi un nou
contracte programa abans del dia 1 de gener del 2022.
ACORDS
Primer-. Mantenir la vigència per al 2021 dels serveis i programes inclosos en l’anualitat 2019 del CP
2016-2019 en les mateixes condicions vigents per a l’exercici 2019, en els temes acordats el 2020, tot
garantint la recurrència per a tot l’exercici 2021 i mentre no se signa un nou CP quadriennal.
Aquest manteniment de la vigència no inclou cap mesura vinculada amb la COVID tramitada el 2020.

La Junta de Govern Local, acorda:
Primer. Aprovar l’addenda pel manteniment de la vigència per al 2021 del contracte programa 20162019 per a la coordinació cooperació i col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en materia de Serveis socials, altres programes relatius al
benestar social i polítiques d’igualtat, anteriorment transcrit.
Segon.- Facultar a la regidora de Serveis socials per la signatura i formalització de l’addenda.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.
6) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ
Vista la petició formulada pel Sr. JNR en nom i representació dels “AMICS DE L’ATLETISME DE
BAGÀ”, a través de la qual sol·liciten autorització per poder dur a terme el proper 10 d’abril de 2021, la
cursa d’atletisme anomenada “PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL” (per a corredors d’elit), que
transcorre en part del seu recorregut pel terme municipal de Guardiola de Berguedà.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Concedir el permís per la celebració el proper dia 10 d’abril de 2021 de la cursa d’atletisme
anomenada “PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL” (per a corredors d’elit).
Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que part de l’organització s’assumeixin totes les responsabilitats que es
puguin ocasionar amb motiu de la celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de
seguretat necessàries tant respecte a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de
l’organització, així com garantir el respecte l’entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les
mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos
sectorials que siguin necessaris de l’organització de l’esdeveniment, en especial al Parc Natural Cadí
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 9 de juliol de 2019.
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Tercer-. Aquest conveni serà registrat pel Consell Comarcal del Berguedà al Registre de Convenis
Col·laboració i Cooperació del Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència de la
Generalitat de Catalunya i posteriorment notificarà a les altres parts signants el codi d'inscripció del
conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon-. Els imports de les aportacions d’ambdues parts per a l’exercici 2021 consten en l’annex
d’aquesta addenda.

Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri la prova, així com disposar de totes les
assegurances necessàries per la realització de l’esdeveniment, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l’Atletisme de Bagà.
D)

MOCIONS I ACORDS
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14.02 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

