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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 7  D‟ABRIL DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 7 d‟abril 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. Assisteix també la regidora la Sra. Juana 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) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE MARÇ 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 31 de març de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 31 de març de 2016. 
 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, LA POBLA DE 
LILLET, BAGÀ, BORREDÀ, CERCS, SALDES, SANT JULIÀ DE CERDANYOLA, 
VALLCEBRE I VILADA PEL PROJECTE DE SERVEIS ESPORTIUS EN PETITS MUNICIPIS 
DE L’ALT BERGUEDÀ 

  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni, quina part necessària, 
es transcriu a continuació: 
 
 

ENTITATS QUE INTERVENEN 



 
 

D’una part, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada pel Diputat delegat d’Esports de l’Àrea de Cultura, Educació 
i Esports, facultat pel Decret núm. 8749/15, de 8 d’octubre, sobre nomenament de presidències delegades d’àrees, de 
diputades i diputats delegats i adjunts i delegació de l’exercici de competències (publicat al BOPB de 13 d’octubre de 
2015), i assistit de la Secretària delegada de la Corporació, en virtut de les facultats conferides pel Decret de la 
Presidència de la Corporació núm. 10481/15, de 13 de novembre de 2015, sobre delegació de funcions de Secretaria 
(publicat al BOPB de 26 de novembre de 2015). 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BAGÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Nicolás Viso Alamillos, assistit de la Secretària 
de l’Ajuntament. 

 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE BORREDÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Joan Roma i Cunill, assistit de la 
Secretària Accidental de l’Ajuntament. 

 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE CERCS, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Jesus Calderer Palau, assistit del Secretari 
Accidental de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Josep Pere Lara 
Tristante, assistit de la Secretària de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE LA POBLA DE LILLET, representat per l’Alcalde l’Il.·lm. Sr. Vicenç Linares Clota, assistit 
del Secretari Accidental de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE SALDES, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Moisés Masanas López, assistit de la 
Secretària de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE CERDANYOLA, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Agustí Elias Cunill, 
assistit del Secretari de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE VALLCEBRE, representat per l’Alcalde, l’Il·lm. Sr. Lluís Cadena Andreu, assistit de la 
Secretària de l’Ajuntament. 
 
De l’altra, l’AJUNTAMENT DE VILADA, representat per l’Alcaldessa, la Il.lma. Sra. Montserrat Badia Piqué, assistida de 
la Secretària de l’Ajuntament . 
 
Les parts exposen a títol de preàmbul els següents:  
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ 

 
I.- El Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim local, aprovat per Reial Decret 781/1986, de 18 
d’abril, en relació amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, així com els articles 91 a 93 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, i 
l’article 84.2.i) de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atorguen a les diputacions competències d’assistència i 
cooperació jurídica, econòmica i tècnica als municipis, i, en general, de foment i administració dels interessos peculiars 
de la província, essent una de les formes de cooperació, segons l’article 30.6.h) del Reial Decret 781/1986, la 
subscripció de convenis administratius. 
 
La Diputació de Barcelona, dins del seu àmbit d’actuació de cooperació amb el món local, presta assistència jurídica, 
econòmica i tècnica als municipis, tot impulsant models que garanteixin més eficàcia i eficiència en la gestió pública 
local.  
 
II.- La Gerència de Serveis d’Esports, integrada en l’Àrea de Cultura, Educació i Esports, ofereix cooperació esportiva al 
món local, tant en la vessant de les activitats com dels equipaments esportius. 

 
III.- Esports de la Diputació de Barcelona pretén contribuir al desenvolupament de projectes de dinamització esportiva, 
així com impulsar i desenvolupar accions orientades a facilitar l’accés de la ciutadania a la pràctica de l’activitat física 
municipal, dels petits municipis. Per a assolir aquest objectiu, la Gerència de Serveis d’Esports ofereix suport econòmic i 
tècnic especialitzat en l’àmbit esportiu a les entitats locals que hi estiguin interessades. 
 



Per tal d’impulsar accions orientades a facilitar l’accés del ciutadà del petit municipi a la pràctica de l’activitat física 
municipal, en data 19 de novembre de 2008, la Diputació de Barcelona va subscriure un conveni amb els ajuntaments de 
Bagà, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Vallcebre, per 
regular la col·laboració de tots ells en la implementació del “Projecte de serveis esportius en petits municipis de l’Alt 
Berguedà 2008-2011”, vigent fins el 31 de desembre de 2011, i per tal de donar continuïtat a l’esmentat Projecte, en data 
21 de maig de 2012 va subscriure un altre conveni amb els ajuntaments de Bagà, Borredà, Cercs, La Pobla de Lillet, 
Saldes, Sant Julià de Cerdanyola i Vallcebre, en els mateixos termes per al període 2012-2015, la vigència del qual va 
expirar el 31 de desembre de 2015. 
 
IV.- La finalitat del referit Projecte és l’assoliment dels objectius genèrics següents: 
 

- Contribuir a l’esforç i vertebració del sistema esportiu dels petits municipis. 
 

- Reforçar o establir una connexió tècnico-esportiva entre els petits municipis i la Gerència de Serveis 
d’Esports de la Diputació Barcelona, a fi i efecte de: 

 

 Implementar una metodologia d’anàlisi i diagnosi de necessitats esportives al territori. 

 Detectar i aprofitar xarxes existents al territori 

 Contribuir i facilitar la gestió esportiva. 

 Potenciar el treball transversal entre municipis i amb les altres àrees. 

 Fomentar projectes per que la totalitat de la població tingui accessibilitat a la practica 
esportiva. 

 Fer propostes de millora en l’organització esportiva municipal. 
 

Per dur a terme aquests objectius és necessària la dotació d’agents esportius locals, per tal de garantir l’accés a la 
pràctica esportiva municipal als diferents sectors de població, a través d’un/a tècnic/a esportiu/va que dinamitzi les 
accions necessàries al respecte. 

 
V.- Atesa la voluntat dels municipis implicats, es pretén donar continuïtat al “Projecte de serveis esportius en petits 
municipis de l’Alt Berguedà”, durant el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019, per tal 
de garantir l’assoliment dels objectius fixats, i a tal efecte, donar suport econòmic i tècnic als ajuntaments participants en 
el seu desenvolupament. 
 
VI.- El Ple de la Diputació de Barcelona, en sessió de 26 de novembre de 2015, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2016-2019” i el seu Protocol general (BOPB d’11/12/15), que és l’instrument preferent per a l’exercici de les 
funcions d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona envers els municipis i altres ens locals de la 
província que s’hi adhereixin.  

 
D’acord amb l’article 16.3 del Protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, s’atorgaran per, per 
concessió directa suports puntuals respecte dels quals, a l’acte de concessió, s’acreditin les raons d’interès públic, 
social, econòmic o d’altres degudament justificades que concorren, i aquells l’atorgament o la quantia dels quals siguin 
imposats per una norma de rang legal. 

 
VII.- Per decret de l’Excma. Sra. Presidenta de la Diputació de Barcelona, de data 2 de març de 2016, s’aprovà la minuta 
del present conveni i s’autoritzà la seva formalització. 
 
VIII.- Per tot això, les parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 

PACTES 

 
1. Objecte del Conveni 
 
L’objecte del present Conveni és establir la col·laboració d’Esports de la Diputació de Barcelona i els ajuntaments de 
Bagà, Borredà, Cercs, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre i Vilada 
en la continuïtat del “Projecte de serveis esportius en petits municipis de l’Alt Berguedà” per al període 2016-2019, per tal 
de millorar i facilitar l’accés dels seus ciutadans a la pràctica de l’activitat física esportiva municipal, a través d’un/a 
tècnic/a superior esportiu/va que treballi compartint recursos amb altres municipis, per tal d’implementar les accions 
necessàries, a fi i efecte de: 
 

- Continuar treballant en la vertebració del sistema esportiu en els municipis. 



- Reforçar la connexió tècnica entre els petits municipis i la Gerència de Serveis d’Esports. 

- Impulsar la realització d’activitats esportives transversals en els àmbits propis de l’Àrea de 
Cultura, Educació i Esports, així com en els de turisme, promoció econòmica i benestar social. 

 
Per a l’assoliment dels objectius del projecte es podran dur a terme les actuacions següents: 
 

- Dinamitzar les activitats esportives als ens locals del territori.  

- Millorar la qualitat dels equipaments esportius locals. 

- Millorar la gestió i autonomia de les entitats esportives així com donar suport a la seva funció 
social i impulsora de la pràctica esportiva. 

- Facilitar la formació de joves del propi municipi per a la realització de les activitats, 
dinamitzant la zona i creant nous llocs de treball i més oportunitats per al jovent així com 
generar una borsa de treball esportiu. 

- Impulsar la cooperació entre els diferents agents dinamitzadors de l’esport que formen part 
del desenvolupament de les diferents accions objecte de la col·laboració. 

- Enfortir la cooperació entre entitats i ajuntaments per a una optimització de recursos, així com 
la recerca i generació de nous recursos i fonts de finançament com poden ser les subvencions 
d’institucions supramunicipals. 
 

2. Obligacions de les parts 
 

Les parts signatàries adopten, pel que fa al compliment del conveni, els compromisos següents: 
 
1).- La Diputació de Barcelona (Gerència de Serveis d’Esports) 
 
A) Suport econòmic 
 

Tipus de recurs  
Classe de 
recurs  

Aportació de la 
Diputació per al 
període 2016-
2019 

Aplicació pressupostària 

Econòmic Ajut econòmic 54.132 € G/40400/34100/46252 

 
Contribuir econòmicament al finançament del “Projecte de serveis esportius en petits municipis de 
l’Alt Berguedà”, per al període 2016-2019, amb una aportació de tretze mil cinc-cents trenta-tres 
euros (13.533 €) l’any, durant el període de quatre anys de vigència del conveni, per un import total 
de cinquanta-quatre mil cent trenta-dos euros (54.132 €). 

 
B)  Suport tècnic durant la vigència del Conveni 

 

- Assignar un/a tècnic/a responsable del seguiment de les actuacions establertes al territori, 
que vetlli pel compliment dels objectius plantejats i d’acord amb els paràmetres de definició 
del projecte. 

- Assessorar tècnicament envers les propostes d’actuació a implementar i definir les accions 
concretes a desenvolupar de forma coordinada amb els ens locals participants. 

- Donar suport comunicacional mitjançant la difusió d’esdeveniments i/o programes esportius 
d’especial interès. 

- Prestar el material amb la imatge corporativa, per tal de fer difusió del suport de la Diputació 
de Barcelona. 

- Facilitar l’assistència i la participació del/de la tècnic/a esportiu/va destinat/da al 
desenvolupament del Projecte, a les accions formatives i informatives i a les Jornades 
organitzades per Esports de la Diputació de Barcelona. 

 
2).- Els ajuntaments participants: 
 

- Supervisar i gestionar les actuacions previstes en el present conveni.  

- Proporcionar recursos d’infraestructura (espai físic de treball, ordinador portàtil, impressora, 
connexió a internet, telèfon mòbil ...), per tal que el/la tècnic/a esportiu/va pugui desenvolupar 
les tasques encomanades, tals com promoure i fer el seguiment de les actuacions establertes 



al territori, tot vetllant pel compliment dels objectius plantejats i d’acord amb els paràmetres de 
definició de la col·laboració. 
 

- Contribuir econòmicament, de forma proporcional a la població de cada municipi, en base a 
les dades oficials obrants al Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2015, al finançament 
del cost total  de l’actuació del Projecte de serveis esportius en petits municipis durant el 
període 2016 – 2019, un cop descomptada l’aportació de la Diputació de Barcelona, d’acord 
amb el desglossament següent: 

 

APORTACIÓ 
MUNICIPIS 
ALT 
BERGUEDÀ 

Núm. municipis: 9 
Núm.  habitants 
(dades INE 
01/01/2015) 

Percentatge 

BAGÀ 2.188 30,47% 

BORREDÀ 503 7,00% 

CERCS 1.209 16,84% 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 930 12,95% 

LA POBLA DE LILLET 1.139 15,86% 

SALDES 288 4,01% 

SANT JULIÀ DE CERDANYOLA 242 3,37% 

VALLCEBRE 255 3,55% 

VILADA 427 5,95% 

Població total 9 municipis 7.181 100,00% 

 
 

- Treballar conjuntament en el desenvolupament del projecte, tot acordant que serà 
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet el líder del mateix i percebrà el suport econòmic de la 
Diputació de Barcelona – Gerència de Serveis d’Esports, així com establir la presència del/la 
tècnic/a a cadascun dels municipis.  

- Fer efectives, amb caràcter avançat, les seves respectives aportacions anuals a l’Ajuntament 
de La Pobla de Lillet. 

 
3).- L’Ajuntament de La Pobla de Lillet  

 

- Liderar el projecte en representació dels ajuntaments signataris del present conveni. 

- Posar a disposició del Projecte un/a tècnic/a esportiu/va llicenciat/da en Educació Física o en 
Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, amb contracte a jornada completa, d’acord amb la 
normativa vigent, que tindrà encomanades les tasques següents: 

 

 Dissenyar les activitats que integren el Projecte en funció del tipus de col·lectiu al que 
van adreçades. 

 Determinar el lloc i/o l’entorn on s’han de dur a terme les activitats (equipaments 
municipals, espais públics, medi natural...). 

 Temporitzar, implementar i dinamitzar les activitats. 

 Coordinar-se, si s’escau, amb els agents esportius dels municipis participants en el 
Projecte (entitats esportives, clubs,...). 

 Elaborar, amb caràcter trimestral, un informe de seguiment i valoració de les accions 
desenvolupades, així com un informe-memòria final, un cop finalitzat el Projecte. 
 

- Realitzar les tramitacions oportunes per a la gestió econòmica i la justificació de la despesa 
davant de la Diputació de Barcelona. 

 
3. Despeses elegibles i termini d’execució 

 
Seran despeses elegibles les relacionades directament amb les retribucions del/la tècnic/a esportiu/va contractat per a la 
dinamització del Projecte ( nòmina, seguretat social...), així com les indemnitzacions per desplaçaments per raons del 
servei. 



 
L’elegibilitat de les esmentades despeses dependrà de que s’utilitzin per justificar la dedicació efectiva del/de la tècnic/a 
al desenvolupament del Projecte.  
 
El termini d’execució de les despeses serà el període comprés entre l’1 de gener de 2016 i el 31 de desembre de 2019. 
 
4. Justificació i pagament 

 
Vist que l’Ajuntament de La Pobla de Lillet ha posat de manifest la seva manca de tresoreria, i atesa la situació de crisi 
actual, les aportacions compromeses per la Diputació de Barcelona li seran abonades trimestralment, amb caràcter 
avançat, d’acord amb les especificacions següents: 
 

- El primer pagament es tramitarà un cop signat el present conveni, prèvia acreditació de tenir 
contractat un/a tècnic/a superior esportiu/va. 

- La resta de pagaments es tramitaran, amb caràcter trimestral, prèvia justificació de l’anterior, 
mitjançant la presentació de certificats del/la Secretari/ària i/o Interventor/a de la Corporació, 
on consti el següent:  
 

 Una relació d’obligacions reconegudes i aprovades relatives a l’actuació i que 
contingui: número, data i descripció de la factura/document acreditatiu; nom i NIF 
del proveïdor/beneficiari; import justificat i data de la seva aprovació. 

 Que l’Ajuntament té arxivats i a disposició de la Diputació de Barcelona tots els 
documents originals justificatius de les obligacions referides en el certificat, així 
com dels ingressos que financen l’actuació. 

 Que el total de les diverses fonts de finançament de l’actuació no supera el 100% 
del seu cost.  
 

L’última de les justificacions es presentarà, com a màxim, el 31 de març de 2020. 
 
Per rebre l’aportació de la Diputació, s’haurà de justificar el total del cost del/la tècnic/a esportiu/va. 
 
El present ajut és compatible amb d’altres provinents de la Diputació de Barcelona i d’altres administracions, sempre que 
amb les diferents fonts de finançament no s’ultrapassi el 100% del cost de l’actuació. 
 
Juntament amb la justificació de les despeses efectuada, amb caràcter trimestral, caldrà presentar un informe-memòria 
de les activitats desenvolupades. 
 
Per a la tramitació del pagament final caldrà adjuntar a la documentació de justificació de les despeses un informe-
memòria final del Projecte. 
 
5.  Comissió tècnica de seguiment 

 
Es constituirà una comissió tècnica de seguiment que tindrà les funcions següents: 

 

- Proposar estratègies per al bon desenvolupament del Projecte. 

- Supervisar el Projecte. 

- Avaluar el desenvolupament i incidències de les accions. 

- Garantir l’acompliment dels objectius del Projecte. 

- Vetllar pel compliment de les condicions de qualitat del Projecte. 

- Proposar a l’òrgan competent per a la seva aprovació, modificacions, i la resolució anticipada, 
si s’escau, d’aquest conveni. 
 

Aquesta comissió es reunirà trimestralment i estarà integrada per : 
 

- Els/les alcaldes/alcaldesses o els/les regidors/es de cadascun dels municipis signataris del 
present conveni o les persones en qui deleguin. 

- El Gerent de Serveis d’Esports o la persona en qui delegui. 
 

6. Identificació i senyalització 
 



Quan sigui necessària la difusió pública, l’ens destinatari haurà de preveure la presència de la marca corporativa de la 
Diputació en un lloc preferencial. Per a la correcta aplicació de la marca de la Diputació, cal seguir les normes 
disponibles a la Seu Electrònica de la Diputació. 

 
7. Protecció de dades 

 
L’ens destinatari haurà de complir els requeriments previstos a la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i 
en particular, a les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter 
personal (en endavant LOPD), específicament, en allò relatiu a les previsions de l’art. 20 sobre creació i modificació de 
fitxers sempre que ostenti la condició de “responsable del fitxer” de les dades personals a tractar en el decurs de les 
actuacions. 
 
L’ens destinatari autoritza a la Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, per subcontractar a un tercer 
la realització d’aquells tractaments de dades que siguin necessaris i que tinguin per finalitat la realització de les 
actuacions pròpies de l’objecte de cada recurs sol·licitat, així com també, per a la realització d’estudis i enquestes sobre 
el grau de satisfacció del servei objecte del recurs. Tanmateix, la Diputació de Barcelona vetllarà per la realització del 
contracte formalitzat amb el subcontractista respectant les obligacions fixades a l’art. 12 de la LOPD. 
 
La Diputació tindrà a disposició de l’ens destinatari còpia del contracte subscrit amb el subcontractista per tal de poder 
fer-ne consulta i li comunicarà la identitat del subcontractista i els tractaments subcontractats. 
 
En cas que l’ens destinatari actuï com a intermediari entre altres entitats (públiques o privades) i la Diputació de 
Barcelona, es considerarà que actua en condició d’encarregat del tractament i que disposa de l’autorització dels diferents 
responsables dels fitxers, en els termes previstos a l’art. 12 de la LOPD per al subencàrrec a la Diputació. 
 
El tractament de les dades personals es durà a terme d’acord amb les previsions següents: 
 
Les dades facilitades, així com les recollides i tractades, únicament seran utilitzades per a la realització de les actuacions 
previstes en l’objecte del recurs sol·licitat i per a la realització d’estudis i enquestes sobre el grau de satisfacció dels 
serveis oferts. 
 
La Diputació de Barcelona, com a encarregada del tractament, adoptarà les mesures tècniques i organitzatives 
necessàries per garantir la seguretat de les dades, dels sistemes i equips que intervinguin en el tractament de les dades 
de caràcter personal, i garantirà el compliment del deure de secret atribuïble a totes les persones que intervinguin en 
qualsevol de les fases del tractament de les dades, d’acord amb les previsions establertes a l’art. 10 de la LOPD. 
 
Un cop finalitzat el període d’autorització, la Diputació de Barcelona procedirà a la devolució i/o destrucció de les dades 
inicialment facilitades i de les obtingudes en execució dels treballs realitzats. Aquesta obligació es projectarà també 
sobre l’empresa o empreses subcontractades. 
 
No es realitzarà cap transferència internacional de dades sense disposar prèviament de la corresponent autorització del 
director de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. 
 
En qualsevol cas, les dades personals facilitades respectaran el principi de qualitat de les dades i no aniran més enllà de 
la finalitat de seguiment i control de l’ajut. 
 
Les dades facilitades pels destinataris a la Diputació de Barcelona s’inclouran al fitxer “Gestió econòmica” amb la finalitat 
e fiscalitzar i gestionar l’ajut. L’exercici dels drets d’accés, rectificació i cancel·lació es podrà realitzar davant el Registre 
general de la Diputació de Barcelona, Rambla Catalunya, núm. 126, 08008, Barcelona, o a qualsevol altra oficina del 
Registre general de la Diputació de Barcelona (http://www.diba.cat/web/registre). 

 
8. Vigència  

 
La vigència del present conveni abastarà des de la data de la seva signatura fins el 31 de desembre de 2019, podent-se 
prorrogar per acord exprés de les parts, manifestat amb una antelació mínima d’un mes respecte de la data de la seva 
expiració. 

 
9. Modificacions del Conveni  

 

- En cas d’impossibilitat de complir amb els terminis d’execució i/o justificació previstos, 
l’Ajuntament de La Pobla de Lillet, com a líder del Projecte, haurà de comunicar-ho al centre 
gestor. 



- En el supòsit que un cop concedit un ajut, l’Ajuntament de La Pobla de Lillet manifesti que 
s’ha produït un canvi en l’actuació objecte d’aquest conveni, podrà sol·licitar que es modifiqui 
per tal que quedi recollida en el clausulat.  

- Les modificacions anteriors tindran caràcter excepcional i requeriran sol·licitud raonada i 
degudament motivada per part de l’Alcalde/essa (president/a) de l’Ajuntament de La Pobla 
de Lillet presentada a la Diputació com a molt tard un mes abans de la finalització del 
període d’execució. 

- Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents 
de les parts i, un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part 
integrant del mateix.  

 
10.  Incompliment 

 

- L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la 
seva resolució. 

- La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que les 
parts interessades o que es considerin lesionades formulin una sol·licitud en aquest sentit 
davant les altres parts. La desestimació expressa o presumpta d’aquesta sol·licitud serà 
susceptible de recurs contenciós administratiu. 

- Si s’escau, la Diputació de Barcelona podrà aplicar cautelarment, en via administrativa, 
qualsevol de les mesures previstes al Capítol I del Títol III del Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 
 
11.  Formes d’extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 

 

- Per la realització del seu objecte o expiració del seu termini. 

- Per resolució, d’acord amb el pacte Desè 

- Per avinença de les parts signatàries. 

- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat 
que siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixen les relacions 
interadministratives i de cooperació. 

 
12.  Marc normatiu 

 

- Els pactes integrants d’aquest instrument, juntament amb el Protocol General del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019” constitueixen la llei del present conveni. 

 

- A més de la normativa específica esmentada, serà d’aplicació: 
 

 La Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 

 Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions 
Públiques i del Procediment Administratiu Comú. 

 Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

 El Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

 El Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de Catalunya (ROAS), 
aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny. 

 La resta de la normativa concordant relativa a l’assistència i la cooperació local 
i, amb caràcter supletori, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions. 

 L’Ordenança General de Subvencions de la Diputació de Barcelona, que fou 
aprovada definitivament per acord del Ple de 30 d’octubre de 2008, i publicada 
al Butlletí Oficial de la Província número 13, corresponent al dia 15 de gener de 
2009. 



 Llei 3/2008, de 23 d'abril, de l'exercici de les professions de l'esport. 

 
13. Jurisdicció competent 
 
Les discrepàncies que puguin sorgir en l’execució del present conveni s’intentarà que siguin resoltes en primera 
instància per mutu acord de les parts. 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per resoldre en darrera instància els conflictes 
i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu. Les parts es sotmeten 
als tribunals de la ciutat de Barcelona. 
 
14. Relacions amb terceres administracions públiques 

 
En tots aquells supòsits en què sigui preceptiu l’informe d’una altra administració pública, la sol·licitud corresponent la 
formularà l’Ajuntament de La Pobla de Lillet  Alhora, serà aquest mateix ens l’encarregat de comunicar a tercers la 
subscripció del present conveni, o de fer-lo públic quan això sigui preceptiu. 

 
15. Responsabilitat enfront tercers 

 
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del desplegament 
d’aquest conveni, corresponen als ens executors materials de les actuacions.  

 
 

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 pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
3) Primer.- Aprovar el conveni entre la  Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Guardiola de  

Berguedà, La Pobla de Lillet, Bagà, Borredà, Cercs, Saldes, Sant Julià de Cerdanyola, Vallcebre 
i Vilada pel projecte de serveis esportius en petits municipis de l‟Alt Berguedà, anteriorment 
transcrit. 

 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 

 
 
4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER L’ENTITAT CLUB 

CICLISTA “4 CIMS” PER DUR A TERME UNA MARXA CICLOTURISTA 
  
Vista la petició formulada per l‟entitat “CLUB CICLISTA 4CIMS”, conforme a la qual sol·liciten el 
corresponent permís de pas per celebrar el proper dia 3 de juliol de 2016 una marxa cicloturista, 
coneguda amb el nom de “4 CIMS”, amb sortida i arribada a Bagà, però transcorrent en part pel terme 
de Guardiola.  
 
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.- Concedir a l‟entitat  “CLUB CICLISTA 4CIMS”, permís de pas per la celebració el proper dia 3 
de juliol de 2016, de la marxa cicloturista “4CIMS”  , si bé condicionat al fet que per 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. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari. 
 
 
5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL CONSELL ESPORTIU 

DEL BERGUEDÀ I PER L’AMPA DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ PER PODER CELEBRAR 
LA MINI BTT 

  
Vista la petició formulada pel Consell Esportiu i per l‟AMPA de l‟Escola Sant Llorenç, a través de la qual 
demanen permís per poder celebrar el proper 8 de maig de 2016 d‟una Mini BTT, alhora que sol·liciten 
poder disposar de les instal·lacions del camp de futbol, vestidors, lavabos, zona de bar, tanques, 2 
taules i 2 cadires, el servei d‟ambulància, aigües i un pica-picar pels participants.  
 
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.- Concedir al Consell Esportiu i per l‟AMPA de l‟Escola Sant Llorenç, autorització per poder 
celebrar el proper dia 8 de maig de 2016 d‟una Mini BTT, així com poder disposar de les instal·lacions 
del camp de futbol, vestidors, lavabos, zona de bar, tanques, 2 taules i 2 cadires, el servei 
d‟ambulància, aigües i un pica-picar pels participants. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord als peticionaris. 
 
 
6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT DONANT-NOS 

PER ASSABENTATS DE DE LA REALITZACIÓ D’UN RODATGE A LA CARRETERA B-400 
ELS DIES 18 i 19 D’ABRIL DE 2016 

 
Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per la productora “ICECREAM PICTURES, S.L”, per dur a terme els propers dies 18 i 19 d‟abril de 
2016, d‟un rodatge d‟un spot de TV a la carretera BV-400. 
 
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que els propers dies 18 i 19 d‟abril de 2016 es durà a terme un 
rodatge de vídeos de la marca “KIA” a la carretera BV-4024. 
 
Segon.- Notificar el present acord al peticionari. 
 
 
7) ACORD AUTORITZANT EL CANVI DE RETOLACIÓ D’UN TAXI DEL MUNICIPI  
 
Vista la petició formulada pel Sr. LCM, a través de la qual sol·licita permís per canviar la imatge 
corporativa del vehicle de taxi de la seva propietat Volvkswagen Caravell 4 Motion, amb llicència núm. 
6. 
 
Atès que es tracta d‟un taxi de muntanya que es dedica primordialment al turisme 



 
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, per unanimitat, acorda: 
 
 
En virtut de les facultats que m‟han estat legalment atribuïdes, 
 
 
DISPOSO:  
 
 
Primer.- Autoritzar el canvi de retolació del vehicle Volvkswagen Caravell 4 Motion, amb llicència núm. 
6, d‟acord amb la proposta presentada. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari. 
 

 
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 

 
E) MOCIONS I ACORDS 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els següents pressupostos: 
 

- Pressupost de reparació del neteja fons de la piscina presentat per “Technical Pool 
Service” per la suma de 645,06 € (Iva no inclòs). 

- Per part del responsable del Centre Cívic, es presenta un pressupost de l‟empresa 
“Casòliva” per instal·lar una mànega de 8 línies de micro i una mànega de 4 de 
retorns semi nova, amb un pressupost de 541,60 € (sense incloure els treballs de 
passar les mànegues) o de 716,16 € (incloent els treballs de passar els mànegues). 
S‟acorda aprova  

 
La Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres acorda aprovar els dos pressupostos, si bé 
respecte al pressupost de “Casòliva”, s‟aprova el pressupost de 541,60 €, preveient que seran els 
treballadors de la brigada municipal els que faran els treballs de passar les mànegues, sota la 
supervisió i seguint els directrius del responsable del Centre Cívic. 
 

 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 09:47 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


