17/2020

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 21 d’octubre de dos mil vint,
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: 18/11/2020
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 7 D’OCTUBRE
DE 2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 7 d’octubre de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 d’octubre de 2020.
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
VUIT MIL NOU-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (8.932,96 €), 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 VUIT MIL NOU-CENTS TRENTADOS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (8.932,96 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec
a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD APROVANT EL CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A LA INSTAL·LACIO I
MANTENIMENT D'UN MONUMENT FERROVIARI A L'ANTIGA ESTACIÓ DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
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Número: 2020-0017 Data: 18/11/2020

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: 18/11/2020
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 21 D’OCTUBRE DE 2020

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà i Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya relatiu a la instal·lació i manteniment d’un
monument ferroviari a l’antiga estació de Guardiola de Berguedà, el contingut del qual es transcriu
literalment a continuació:
“CONVENI ENTRE L'AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I FERROCARRILS DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA RELATIU A LA INSTAL·LACIO I MANTENIMENT D'UN MONUMENT
FERROVIARI A L'ANTIGA ESTACIÓ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ.
REUNITS

I.- Que l’Ajuntament es una entitat municipal que, entre d'altres, té per objectiu posar la cultura a l'abast dels
ciutadans, planificar nous equipaments i impulsar nous programes amb el sector cultural amb vocació de servei
públic. Entre aquests programes es troba el treball de cooperació municipal per a la recuperació de l'antiga estació
de Guardiola de Berguedà com a centre d'interpretació del ferrocarril i la seva importància dins la història
d'aquesta vila ferroviària.
II.- Que FGC es un ens públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, actua en règim d'empresa mercantil i
gaudeix d'autonomia en la seva organització, de patrimoni propi i capacitat plena per a l'exercici de les seves
finalitats. La seva relació amb el Govern de la Generalitat de Catalunya es produeix a través del Departament de
Territori i Sostenibilitat que té com a objectiu, entre d'altres, el transport públic de persones per ferrocarril,
contribuint a la millora de la mobilitat a Catalunya i el foment de la mobilitat en transport públic, així com augmentar
la satisfacció dels seus clients. A més, FGC esta interessada en la promoció de la cultura i la valorització del
patrimoni de la mobilitat a Catalunya.
III.- Que existeix la voluntat mútua de valoritzar la història del ferrocarril en aquesta vila per mitjà de la construcció
d'un monument ferroviari a l'antiga estació de Guardiola. Integrant aquesta obra en els diferents actes i obres de
promoció de la història dels antics Ferrocarrils Catalans en el poble de Guardiola de Berguedà.
IV.- Que reconeixent-se recíprocament les parts la plena capacitat jurídica per celebrar el present conveni,
concreten el seu atorgament, conforme les següents
CLÀUSULES
Primera.- Objecte
L’objecte del present conveni és la col·laboració entre les parts per tal d’erigir en el municipi de Guardiola de
Berguedà un monument commemoratiu al ferrocarril en representació del seu caràcter de vila ferroviària.
Segona.- Compromisos de les parts.
Per FGC


Encarregar la construcció d'una reproducció en metall de la silueta de les primeres locomotores que van
arribar a Guardiola a principi del segle XX.



Posar a disposició i cedir la titularitat a l’Ajuntament de la reproducció en metall per a la construcció del
monument ferroviari esmentat, per a la seva exposició, conservació i manteniment.
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D’altra part, el Sr. Ricard Font i Hereu, en qualitat de president del Consell d’Administració de l’entitat de dret públic
FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA -d’ara en endavant FGC- designat pel Govern de la
Generalitat de Catalunya mitjançant l’Acord GOV/42/2018, de 10 de juliol; i que actua en representació d’aquesta
entitat, amb domicili a Barcelona carrer dels Vergós 44 amb CIF Q0801576J.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D'una part, el Sr. Josep Lara i Tristante, en qualitat d'Alcalde de L'AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ, d'ara en endavant l’AJUNTAMENT, amb domicili a Guardiola de Berguedà, província de Barcelona,
Plaça Municipal, 3.

L’Ajuntament.






Construir la base d’anclatge del monument ferroviari on s’instal·larà la reproducció en metall de la silueta
de la locomotora lliurada per FGC, en l’entorn de l’edifici de l’estació.
Instal·lar, mantenir, conservar i explotar el monument ferroviari.
Exhibir el monument ferroviari en les condicions adequades protecció i vigilància, tot tenint present la
seva representació històrica, tenint especial cura de la seva protecció contra els agents atmosfèrics i
contra el vandalisme.
Fer constar a la placa commemorativa del monument, així com en qualsevol campanya de difusió del
mateix la llegenda “Amb la col·laboració de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya”.

Tercera.- Finançament i partides pressupostàries

Quarta.- Comissió de Seguiment
Per tal d’assumir les facultats necessàries i de vetllar pel compliment dels compromisos contrets per cada una de
les parts intervinents, així com pel desenvolupament puntual de les actuacions previstes, es crea una Comissió de
Seguiment formada per dos representants de l’Ajuntament i dos representants d’FGC. Els membres designats són:
Per part de l’Ajuntament:



L’Alcalde (o persona que designi en la seva substitució)
Un responsable/interlocutor del seguiment del conveni davant d’FGC.

Per part d'FGC:



El President (o persona que designi en la seva substitució)
El responsable de Patrimoni Històric d’FGC

La Comissió de seguiment tindrà les següents funcions:




Dur a terme el seguiment de les actuacions incloses en el present conveni.
Promoure la coordinació necessària per al desenvolupament de les actuacions que preveu el present
conveni.
Resoldre els problemes que se suscitin en la interpretació i compliment del conveni.

La Comissió de Seguiment es reunirà quan els seus membres així ho acordin.
En el que no està previst pel que fa a l’organització de la Comissió de Seguiment, serà d’aplicació el règim els
òrgans col·legiats que regulen els articles 13 i següents de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment administratiu de les administracions públiques de Catalunya.
Cinquena.- Vigència
El present conveni de col·laboració serà vigent i produirà efectes des de las seva signatura i fins la posada en
disposició i lliurament per part d’FGC a l’Ajuntament del perfil metàl·lic d’una locomotora que ha de formar part del
monument a executar per l’Ajuntament.
Sisena.- Resolució
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
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Seran a càrrec de l’Ajuntament les despeses associades a la instal·lació de la reproducció de metall a l’indret que
es determini de l’entorn de l'antiga estació de Guardiola, per a la seva exposició i explotació, incloses totes les
despeses de condicionament de l’entorn.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La fabricació de la reproducció en metall de la silueta d’una locomotora, així com el seu transport fins a Guardiola
de Berguedà seran a càrrec d’FGC, sent aquestes les úniques despeses a sufragar d’FGC en el marc d’aquest
conveni i per un import de XXXXX euros, contra la partida pressupostària de XXX.

a) Per mutu acord entre les parts.
c) L’incompliment d’algun dels acords anteriors, amb la denuncia prèvia per qualsevol de les parts mitjançant
comunicació escrita fefaent amb un termini d’antelació d’almenys un mes.
d) Pel transcurs del termini de vigència del conveni.
e) Les altres causes assenyalades en la normativa vigent.
Setena.- Resolució de controvèrsies
Qualsevol divergència o discrepància que pugui sorgir en la interpretació o aplicació d’aquest conveni marc haurà
de ser resolta en el si de la Comissió de Seguiment, a qui es remetrà un escrit de sol·licitud en el termini d’un mes.
La Comissió de Seguiment disposarà d’un termini de quinze dies des de l’endemà de la recepció de la sol·licitud
per tal de resoldre i notificar la resolució del conflicte a totes i cadascuna de les parts del Conveni.

Novena.- Publicitat i Transparència
D’acord amb l’article 110.30i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, un cop signat, el present conveni es publicarà íntegrament al DOGC a
càrrec de l’Ajuntament.
Així mateix, aquest conveni marc es publicarà al web del Registre de convenis de col·laboració i cooperació de la
Generalitat, que és accessible des del Portal de la Transparència.
Desena.- Jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa. Per a la resolució de les discrepàncies que e puguin derivar de la
seva interpretació o compliment, les parts se sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde i pel Ple d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya relatiu a la instal·lació i manteniment d’un monument ferroviari a l’antiga
estació de Guardiola de Berguedà, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

4) ACORD APROVANT EL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ
DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN MATÈRIA DE
SEGURETAT VIÀRIA
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en matèria de seguretat viària, el contingut del qual es transcriu
literalment a continuació:
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Les obligacions de conservació i manteniment del monument ferroviari per part de l’Ajuntament, es mantindran
vigents amb independència de la vigència prevista a la clàusula cinquena d’aquest conveni.
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Cas que produeixin danys en el monument ferroviari com a conseqüència d’actes o omissions derivades
d’incidències en el manteniment, conservació i explotació, l’Ajuntament vindrà obligat a indemnitzar a FGC pels
danys i perjudicis ocasionats, quina quantificació serà acordada en el si de la Comissió de Seguiment.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vuitena- Incompliments

“CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT I L’AJUNTAMENT
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN MATÈRIA DE SEGURETAT VIÀRIA
REUNITS
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor Josep Lara i Tristante, alcalde de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 22 de
setembre de 2020.

1.

Que, d'acord amb el que disposen la Llei orgànica 6/1997, de 15 de desembre, de transferència de
competències executives en matèria de trànsit i circulació de vehicles de motor a la Comunitat
Autònoma de Catalunya; el Reial decret 391/1998, de 13 de març, sobre traspàs de serveis i funcions
de l'Administració de l'Estat a la Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit i circulació de vehicles
de motor; el Reial decret 575/1999, de 9 d’abril i el Reial decret 404/2000, de 24 de març, sobre
l’ampliació de mitjans personals, materials i pressupostaris traspassats a la Generalitat de Catalunya
pel Reial decret 391/1998, de 13 de març; la Llei 14/1997, de 24 de desembre, de creació del Servei
Català de Trànsit, i el Decret 102/1998, de 15 d'abril, de desenvolupament de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, el
Departament d’Interior és el responsable de l'execució de les competències de la Generalitat en
matèria de trànsit, circulació de vehicles i seguretat viària, que han de ser exercides mitjançant el
Servei Català de Trànsit i els òrgans del Departament que es determinin per reglament.

2.

Que, d’acord amb l’article 7 del Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, s’atribueix als
municipis competències en matèria de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina, per mitjà
d’agents propis, del trànsit en les vies urbanes de la seva titularitat, així com la denúncia de les
infraccions que es cometin en aquestes vies i la sanció de les mateixes quan no estigui atribuïda a
una altra Administració.

3.

Que els darrers anys a Catalunya es constata que més del 50% de les víctimes per accidents de
trànsit es produeixen en vies urbanes, i que la diversa problemàtica sobre el trànsit en aquestes vies
ha posat de manifest la necessitat de desenvolupar una acció conjunta i coordinada en els àmbits
urbà i interurbà en matèria de seguretat viària amb l’objectiu de reduir els accidents de trànsit.

4.

Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació
amb els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, amb l’objectiu de contribuir
a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.

5.

Que al Pla de seguretat viària s’estableix una línia de cooperació amb els governs locals, donada la
importància que té la seguretat viària a les vies urbanes. Una de les accions establertes al Pla de
seguretat viària per tal d’impulsar un espai continu de seguretat viària i involucrar i coordinar entitats
públiques i privades en la millora de la mobilitat segura, és la d’establir un marc de col·laboració en
matèria de seguretat viària entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament per tal de desenvolupar
una participació millor i més efectiva d’ambdues parts en el disseny, execució i evolució de les
polítiques de seguretat viària.

D’acord amb el que s’ha exposat anteriorment, ambdues parts acorden subscriure aquest conveni marc
en matèria de seguretat viària. Aquesta col·laboració es subjectarà als pactes següents.
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Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per formalitzar aquest conveni.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El segon, en representació de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, de conformitat amb l'article 21.1 b
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.

PACTES
1. Objecte del conveni
L’objecte d’aquest conveni és establir el marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en el desenvolupament de determinades accions en matèria de
trànsit i seguretat viària i d’altres relacionades que es puguin anar definint o que siguin d’interès per a les
parts.
2. Compromisos del Servei Català de Trànsit
El Servei Català de Trànsit oferirà assistència tècnica en matèria de seguretat viària al municipi d’acord
amb les accions que figuren als annexos a aquest conveni, al qual s’adhereixen les parts.

Cap acció en matèria de trànsit i seguretat viària es pot dur a terme sense estar, prèviament, definida i
regulada en un conveni específic.
Els convenis específics que es redactin vinculats al present conveni han de ser aprovats i signats pels
representants del Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
5. Contingut dels convenis específics
Cada acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària en el marc del present conveni ha de ser
objecte d’un conveni específic, que ha de contenir les matèries que preveu la normativa vigent.
Les accions inicials en què es concretarà aquesta col·laboració durant el primer període de vigència del
present conveni es desenvolupen als annexos 1 a 8.
Les properes accions objecte de col·laboració en el marc del present conveni es concretaran en el si de la
comissió o, en el seu defecte, pel responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, a què es
fa referència en el pacte sisè.
6. Mecanisme de seguiment, vigilància i control
Les parts poden constituir una comissió de seguiment, vigilància i control del present conveni, que ha
d’estar integrada per dos membres designats per cadascuna de les parts signants, o, en el seu defecte,
designar un responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, essent els encarregats de
portar a terme els convenis específics.
Aquest mecanisme té com a funció:
1. El seguiment i el control de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest conveni, així com la seva
interpretació i la proposta de possible modificació, si escau.
2. La intervenció, en cas de discrepàncies en la formalització dels convenis específics en els quals es
concreten les obligacions esmentades, que han de respectar el contingut i els límits fixats per aquest
conveni. En aquests casos, la comissió, després d’analitzar la situació creada, decidirà la manera d’actuar
per resoldre-les.
3. Resoldre els problemes de compliment d’aquest conveni.
Les decisions i els acords de la comissió han de tenir la conformitat de les dues parts.
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4. Normes de col·laboració
Les accions derivades del present conveni queden sotmeses al que disposa la legislació vigent, la
normativa interna de cada òrgan i les que s’acordin per a cadascun dels convenis específics, tenint en
compte la naturalesa de la col·laboració i acció a realitzar en matèria de trànsit i seguretat viària.
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3. Compromisos de l’Ajuntament
Per tal de facilitar la col·laboració i la coordinació de les actuacions realitzades, l’Ajuntament es
compromet a:
a) Comunicar les dades de seguretat viària necessàries pel desenvolupament de les actuacions que es
realitzin amb col·laboració i coordinació amb l’SCT.
b) Conservar en perfecte estat el material, si s’escau, cedit per l’SCT a l’Ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Igualment, l’SCT es compromet a planificar les directrius de les policies locals en matèria de seguretat
viària en l’àmbit urbà, a cedir els materials en perfecte estat i a facilitar informació sobre l’accidentalitat
urbana del municipi.

La comissió o, en el seu defecte, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, es
consideraran el mecanisme de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni als efectes de la
Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
7. Vigència del conveni
El present conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura i tindrà una durada de 4 anys. En qualsevol
moment abans de la finalització d’aquest, les parts podran acordar unànimement la pròrroga per un
període de fins a quatre anys addicionals.

2. La part que proposi resoldre el present conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos
mesos d’antelació. Aquest procés l’haurà de controlar la comissió o, en el seu defecte, el responsable del
mecanisme de seguiment, vigilància i control, havent de garantir la correcta finalització de les accions
pendents d’execució, d’acord amb l’article 52.3 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic.
En defecte de constitució formal de la comissió, el responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i
control, en decidirà el més convenient, tenint en compte, entre d’altres, els supòsits anteriors.
9. Actuació en cas d’incompliment dels compromisos establerts per aquest conveni
En aquest cas, s’ha d’estar al que estableix l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim
jurídic del sector públic.
En aquest sentit, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè
compleixi en un termini determinat els compromisos que es consideren incomplerts.
Si, un cop transcorregut el termini indicat en el requeriment, l’incompliment persisteix, la part que el va
adreçar ha de notificar la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén resolt.
10. Protecció de dades
L’obtenció, cessió i conservació de dades personals de les accions que es derivin de l’aplicació d’aquest
conveni resten subjectes al que estableix la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de
dades personals i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del
Consell, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques respecte al tractament de dades
personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament
general de protecció de dades), sens perjudici de l’aplicació de la legislació sobre gestió i preservació de
la documentació administrativa.
La documentació i la informació obtinguda que tingui caràcter confidencial no pot ser objecte de
reproducció total o parcial per cap mitjà o suport ni se’n pot fer un tractament o edició informàtics, ni
transmissió a terceres persones fora de l’estricte àmbit de l’acció.
Les dades personals no poden ser comunicades ni cedides, ni tan sols per a la seva conservació, a altres
persones.
11. Finançament o implicacions econòmiques
El present conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà no comporta
ni preveu cap despesa econòmica entre les parts.
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L’extinció d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específica signats i vigents.
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8. Extinció del conveni
1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè
s’ha incorregut en alguna de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà al
que disposa el pacte novè.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o les accions previstes en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’acord de pròrroga d’aquest conveni suposarà automàticament la dels convenis específics signats i
vigents.

12. Interpretació i jurisdicció
El present conveni té naturalesa administrativa i en queda exclosa l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, en virtut del que estableixen els articles 4 i següents, i sens
perjudici que s’hi apliquin els seus principis compatibles per tal de resoldre els dubtes i buits que es
puguin presentar.
Aquest conveni es regeix pels seus pactes, per la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, i per la normativa sectorial corresponent, així com per les normes generals de
dret administratiu, els principis de bona administració i l’ordenament jurídic en general.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
en matèria de seguretat viària, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

5) ACORD APROVANT EL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA
REDACCIÓ D’UN TREBALL TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni entre el Servei Català de Trànsit i
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

Número: 2020-0017 Data: 18/11/2020

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde i pel Ple d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les parts es comprometen a resoldre de forma amistosa en un primer moment a través de la comissió o,
en el seu defecte, del responsable del mecanisme de seguiment, vigilància i control, les possibles
controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o aplicació del present conveni. Si no fos
possible, atesa la naturalesa juridicoadministrativa de les actuacions litigioses que es puguin plantejar,
quedaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa.

REUNITS
D'una banda, el senyor Juli Gendrau i Farguell, director del Servei Català de Trànsit.
D’una altra, el senyor Josep Lara i Tristante, alcalde de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
ACTUEN
El primer, en nom i representació del Servei Català de Trànsit, organisme autònom de caràcter
administratiu, adscrit al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, per autorització de 22 de
setembre de 2020.
El segon, en representació de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, de conformitat amb l'article 21.1 b
de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, en relació amb l'article 53.1 a 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.
Les dues parts convenen el conveni específic de col·laboració a l’empara del conveni marc de
col·laboració.
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AL CONVENI MARC REFERIT A LA COL·LABORACIÓ PER A LA REDACCIÓ D’UN TREBALL
TÈCNIC DE SEGURETAT VIÀRIA PER A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

MANIFESTEN
1. Que el Servei Català de Trànsit estableix com una de les línies prioritàries d’actuació la cooperació amb
els ajuntaments i les autoritats locals en matèria de seguretat viària, l’elaboració de plans locals de
seguretat viària i de treball tècnics de seguretat viària sobre problemàtiques específiques en les que cal
incidir, amb l’objectiu de contribuir a la creació d’una nova cultura de conducció, circulació i mobilitat.
2. Que tant el Servei Català de Trànsit com l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà consideren oportú
redactar un treball tècnic de seguretat viaria per a la millora de la seguretat viària en un àmbit d’actuació
concret, d’acord amb una problemàtica específica en la que cal incidir, com pot ser la necessitat de
pacificació del trànsit en una àrea concreta o en tot el municipi, l’ordenació del trànsit i la mobilitat en un
polígon industrial o en una urbanització o l’estudi de la seguretat viària en una travessera i/o en zona
periurbana, així com sobre altres àmbits en els que es consideri necessari intervenir per tal de millorar la
seguretat viària al municipi.
PACTES

4. Termini de vigència del conveni
La vigència d’aquest conveni serà la del Conveni marc de col·laboració a partir de la seva signatura,
pròrroga inclosa.
El present conveni s’extingirà pel compliment de l’acció que en constitueix l’objecte o perquè s’hagi
incorregut en alguna de les causes de resolució següents:
a) El transcurs del termini de vigència del Conveni marc de col·laboració sense que se n’hagi acordat la
pròrroga.
b) L’acord unànime de les parts.
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per les parts. En aquest cas, s’estarà al
que disposa l’article 51.2.c) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
d) Per impossibilitat d’aconseguir l’objecte o l’acció prevista en aquest conveni.
e) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.
f) Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista en el conveni o en altres lleis.
La part que proposi resoldre aquest conveni ho haurà de comunicar a l’altra part per escrit amb dos
mesos d’antelació.
L’acord de pròrroga o l’extinció del Conveni marc de col·laboració suposarà automàticament que aquest
conveni quedarà, segons el cas, prorrogat o extingit a tots els efectes.
El compliment, la resolució o les possibles controvèrsies que poguessin originar-se en la interpretació o
aplicació del present conveni seran sotmeses a la consideració de les parts, a través del mecanisme de
seguiment, vigilància i control, del Conveni marc de col·laboració.
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3. L'Ajuntament de Guardiola de Berguedà es compromet a:
a) Crear un grup de coordinació i seguiment per al desenvolupament del treball tècnic de seguretat viària
amb la participació de representants polítics i tècnics i de la policia local si en disposa.
b) Definir els objectius i les àrees d’actuació del treball d’acord amb els criteris propis i en funció dels
problemes detectats a l’àrea objecte d’estudi.
c) Recollir i lliurar la informació sol·licitada pel Servei Català de Trànsit per a aquesta finalitat.
d) Aprovar i dur a terme el pla d’actuació establert, recollint les actuacions prioritàries i definint un pla
temporal per a la seva execució.
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2. El Servei Català de Trànsit es compromet a:
a) Dirigir l’elaboració i redacció del treball tècnic de seguretat viària en el qual es tindrà en compte els
següents aspectes:
1. Dades de mobilitat i accidentalitat
2. Identificació dels problemes de seguretat viària a tractar i objectius del treball tècnic
3. Pla d’actuació
4. Catàleg de bones pràctiques relacionades amb l’objecte d’estudi
b) Aportar l’assistència tècnica d’una enginyeria especialitzada per fer posible l’elaboració i redacció del
treball tècnic de seguretat viària.
c) Establir criteris comuns per a tots els treball tècnics de seguretat viària segons la seva tipologia, amb
un contingut homogeni per a tots els municipis, tot atenent a la diversitat de cadascun.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1. Redactar un treball tècnic de seguretat viària per tal de reduir la sinistralitat a la xarxa viària urbana de
Guardiola de Berguedà i millorar la seguretat viària en un àmbit concret del municipi.

5. Interpretació i jurisdicció
Per a qualsevol qüestió litigiosa derivada de la interpretació o aplicació d’aquest conveni, les parts se
sotmeten a la jurisdicció contenciosa administrativa.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde i pel Ple d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
per la redacció d’un treball tècnic de seguretat viària per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,
anteriorment transcrit.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.00 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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MOCIONS I ACORDS
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D)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit.

