18/2020

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 09.15 hores del dia 28 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 21 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 21 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 21 d’octubre de 2020.
a les consignacions pressupostàries corresponents.
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 MIL
CINC-CENTS SETENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.575,46 €), 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 MIL CINC-CENTS SETENTACINC EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (1.575,46 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

-1-

Codi Validació: 5MGLQHHDC3E9L7CH6769N5AJ9 | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 5

A)
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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 28 D’OCTUBRE DE 2020

3) ACORD APROVANT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE “LES
ACTUACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA LES INUNDACIONS AL RIU BASTARENY
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Agència Catalana de l’Aigua sobre les “Actuacions de
protecció contra les inundacions al riu Bastareny”, el contingut del qual es transcriu literalment a
continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I
L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA SOBRE “LES ACTUACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA LES
INUNDACIONS AL RIU BASTARENY”

EXPOSEN
I. L’Agència Catalana de l’Aigua, com a Administració hidràulica de la Generalitat de Catalunya, té
assumides les funcions de planificació hidrològica en les conques compreses íntegrament en el territori de
Catalunya, d’acord amb el que preveuen els articles 4 i 8 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.
Així mateix, i d’acord amb l’article 3 del Decret 380/2006, de 10 d’octubre, del Reglament de la planificació
hidrològica, uns dels objectius de la planificació hidrològica del Districte de la conca fluvial de Catalunya
són els de vetllar per la conservació i el manteniment de la xarxa fluvial catalana i pels ecosistemes
vinculats al medi hídric i contribuir a pal·liar els efectes de les inundacions.
II. Correspon a la Generalitat de Catalunya, de conformitat amb el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de
novembre, la programació, la promoció, l’aprovació, l’execució i l’explotació de les obres hidràuliques que
es facin a Catalunya que no tinguin la qualificació legal d’interès general de l'Estat o la realització de les
quals no afecti una altra comunitat autònoma. També li correspon la regulació i l’establiment d’auxilis
econòmics i l’atribució de recursos econòmics a corporacions locals, altres entitats i particulars per a la
realització dels objectius de la planificació hidrològica.
III. L’actuació objecte d’aquest conveni es troba inclosa a la planificació hidrològica.
El tram del riu Bastareny que discorre des del nucli urbà de Bagà fins a la seva confluència amb el riu
Llobregat fou catalogat com a Tram amb Risc potencial significatiu d’Inundació (ES100200_020) dins del
marc de l’Avaluació preliminar del risc d'inundació del districte de conca fluvial de Catalunya (APRI)
corresponent al primer cicle d’implantació de la Directiva d’Inundacions i s’ha mantingut com a tal en el
marc de la revisió i actualització de l’APRI corresponent al segon cicle, aprovada mitjançant resolució del
Director de l’Agència de 3 de maig de 2019.
A més, es troba identificat a l’Annex 2 Llistat de trams ARPSI prioritzats del “Programa de mesures de
l’àmbit hidrològic del Pla de gestió del risc d’inundació del districte de conca fluvial de Catalunya” (PMH),
aprovat per Acord GOV/118/2017, d’1 d’agost.
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Les dues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la
formalització del present Conveni, i
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D’una banda, el senyor Josep Pere Lara Tristante, alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, que
actua en la representació que li atribueix l’article 53 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.
De l’altra, el senyor Lluís Ridao Martin, director de l’Agència Catalana de l’Aigua, entitat de dret públic
adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, que actua en la
representació que exerceix en virtut dels articles 11.11.e) del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre,
pel qual s’aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, i 10 del Decret 86/2009,
de 2 de juny, d’aprovació dels Estatuts de l’Agència Catalana de l’Aigua, i habilitat per a aquest acte per
Acord del Consell d’Administració de l’ACA de data XXX

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

REUNITS

El Pla de gestió del risc d’inundació (PGRI), on s’inclouen totes les mesures sobre avaluació i gestió del
risc d’inundació que han d’elaborar els diversos ens competents en la matèria va ser aprovat per Reial
Decret 126/2018, de 9 de març.
IV. Que, d’acord amb el que estableix l’article 28.4 de la Llei 10/2001, de 5 de juliol, del Pla hidrològic
nacional, les actuacions en lleres públiques situades en zones urbanes corresponen a les administracions
amb competències en matèria d’ordenació del territori i urbanisme, sens perjudici de les competències de
l’Administració hidràulica sobre el domini públic hidràulic. Per al finançament de les actuacions es podran
subscriure convenis de col·laboració.

CLÀUSULES
PRIMERA: Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és l’establiment del marc general per al desenvolupament de la col·laboració
entre les entitats intervinents per a la redacció del projecte constructiu de les obres de protecció contra les
inundacions de la zona urbana del municipi de Guardiola de Berguedà i el seu finançament.
SEGONA: Àmbit, redacció i contingut del projecte constructiu
L’objecte del projecte constructiu és la definició i justificació de les actuacions necessàries per a reduir el
risc d’inundació de la zona urbana del municipi de Guardiola de Berguedà, i definides de forma preliminar
en l’ “Estudi d’alternatives per a la protecció del tram amb risc d’inundació ES100200_020 del riu
Bastareny a Guardiola de Berguedà”, redactat per l’ACA el 2018.
Així doncs, el projecte constructiu haurà de desenvolupar l’actuació recollida a l’estudi de referència,
consistent en el recreixement del mur d’endegament del riu Bastareny al seu pas pel nucli urbà de
Guardiola de Berguedà, des de la zona de Cal Frare i fins al pont del carrer del Comerç, per tal de donar
protecció a la zona urbana per a l’avinguda de 100 anys de període de retorn.
Per altra banda, el projecte constructiu haurà d’estudiar i d’incloure una solució per al problema
d’erosionabilitat del marge dret del riu Llobregat a l’entorn de l’Escola Sant Llorenç i camp de futbol de
Guardiola de Berguedà. L’objectiu d’aquesta actuació serà l’estabilització del marge dret del riu Llobregat
per tal d’evitar que part del sòl urbà consolidat, a causa del procés erosiu detectat, pugui resultar
inundable per a avingudes de període de retorn recurrent (10 anys).
TERCERA: Obligacions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en virtut de les seves competències, s’encarregarà de la
licitació, contractació i redacció del projecte constructiu.
La contractació del projecte constructiu objecte del conveni s'ha d'efectuar amb compliment dels principis
essencials de la contractació administrativa, motiu pel qual la preparació, licitació, adjudicació i execució
s'ha d'efectuar amb submissió a les regles generals i els procediments establerts a la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les
Directives del Parlament europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, així
com a la normativa aplicable als ens locals.
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La formalització del present conveni és d’interès comú per ambdues parts en tant que millorarà l’eficiència
de la gestió pública en la protecció contra les inundacions de la zona urbana.
Ambdues parts volen deixar constància dels acords presos formalitzant el present Conveni i que es regirà
per les següents,
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V. L’article 25 del Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’aigües, l’article 29 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la
legislació en matèria d’aigües de Catalunya, l’article 108.3 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim
jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 47.1 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, permeten establir convenis entre l’Agència Catalana de
l’Aigua i l’Administració local.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

És voluntat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà impulsar les mesures adients per a la millora
hidràulica, ambiental, paisatgística i social del espais fluvials del riu Bastareny, fent-ho compatible amb les
previsions urbanístiques de l’àmbit d’actuació.

L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà realitzarà l’aportació econòmica corresponent al seu percentatge
de cofinançament del pressupost que finalment resulti de l’adjudicació de la redacció del projecte
constructiu, en els termes establerts a la clàusula cinquena del conveni.
QUARTA: Obligacions de l’Agència Catalana de l’Aigua
L’Agència Catalana de l'Aigua prestarà el suport tècnic necessari i, prèviament al pagament de l’import en
concepte de redacció del projecte constructiu, emetrà un informe tècnic final sobre el mateix. Així mateix,
realitzarà l’aportació econòmica corresponent al seu percentatge de cofinançament del pressupost que
finalment resulti de l’adjudicació de la redacció del projecte constructiu, en els termes establerts a la
clàusula cinquena del conveni.
CINQUENA: Finançament i anualitats
El pressupost estimat de redacció del projecte constructiu és de 70.000 euros més IVA, que es finançarà
per les dues parts de la manera següent:

Les baixes resultants dels processos de licitació del projecte constructiu s’aplicaran de forma proporcional
a les aportacions municipals i a l’aportació de l’ACA, sense alterar en cap cas els percentatges de
cofinançament abans esmentats.
L’ACA realitzarà l’aportació corresponent al seu percentatge de cofinançament del pressupost que
finalment resulti de l’adjudicació de la redacció del projecte en el termini d’un mes a comptar des de la
data de la signatura de l’informe final favorable de l’ACA.
SISENA.- Incompliment de les obligacions
L’incompliment de les obligacions derivades del present conveni per part de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà alliberarà a l’ACA del compliment de les obligacions econòmiques establertes.
L’incompliment de qualsevol altra de les clàusules establertes en el present conveni podrà donar lloc a
l’extinció del mateix.
SETENA. Control i seguiment del conveni
Es constituirà una comissió de seguiment, integrada per un representant de cadascuna de les
administracions intervinents, designats per les parts signants, i per un president designat per l’ACA, que
seran comunicats a l’altra part dins el termini d’un mes des de la signatura del present conveni.
Aquesta Comissió serà l’encarregada d’interpretar el conveni i fer el seguiment coordinat de les
actuacions, i en concret tindrà les funcions següents:
- Seguiment de la redacció del projecte constructiu, especialment pel que fa a la elaboració dels càlculs
hidràulics i la proposta de solucions per a resoldre la problemàtica existent.
- Resolució de problemes d’interpretació i compliment que puguin plantejar-se del pactat en el present
conveni.
En qualsevol moment podrà convocar-se reunió si les circumstàncies ho aconsellen.
VUITENA. Extinció i causes de resolució del conveni
El present conveni s’extingirà quan l’ACA faci efectiu el pagament de l’import en concepte de redacció del
projecte constructiu.
Així mateix, el conveni s’extingirà pel transcurs del seu termini de vigència o la seva pròrroga.
Seran causes de resolució anticipada d’aquest conveni, les següents:
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L’aportació de l’ACA en concepte de redacció del projecte es farà amb un import màxim de 56.000 euros,
sense considerar l’IVA corresponent, que serà assumit íntegrament per l’Ajuntament.
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- ACA: 80%.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Ajuntament: 20%.

- Mutu acord de les parts, prèvia avaluació de la Comissió de Seguiment.
- La impossibilitat sobrevinguda d’aconseguir l’objecte o la finalitat prevista en aquest Conveni.
- L’incompliment injustificat de les anualitats.
- L’entrada en vigor de disposicions legals o reglamentàries que determinin la seva extinció.
- L’incompliment de les obligacions establertes en aquest Conveni per qualsevol de les parts.
NOVENA. Entrada en vigor i vigència
El present conveni entrarà en vigor des de la data de la seva formalització, i tindrà una vigència de DOS
ANYS.

El present conveni té naturalesa administrativa i el règim jurídic aplicable és el contingut a la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, i a la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
Les controvèrsies que sorgeixin de la seva interpretació i execució, seran resoltes, un cop esgotada la via
de la Comissió de Seguiment prevista, per l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu, amb expressa
submissió de les parts a la jurisdicció contenciosa administrativa.
Aquest conveni no suposarà la renúncia ni alteració de les competències de les parts intervinents, que
assumeixen únicament les responsabilitats inherents als compromisos que contrauen en virtut del mateix.
ONZENA: Publicitat i transparència
D’acord amb els articles 110 i 112 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, els articles 49 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de
règim jurídic del sector públic, i la resta de normativa aplicable, El present conveni es publicarà al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al web de l’Agència Catalana de l’Aigua i al web del Registre de
convenis de col·laboració i cooperació de la Generalitat, que és accessible des del Portal de
Transparència.
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 de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Agència
Catalana de l’Aigua sobre les “Actuacions de protecció contra les inundacions al riu Bastareny”,
anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’Agència Catalana de l’Aigua.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 10.10 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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DESENA: Naturalesa i Règim jurídic
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No obstant això, la eficàcia del present conveni quedarà supeditada a la seva aprovació pel proper Ple de
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. En un termini de tres mesos des de la finalització del plenari es
trametrà a l’ACA una còpia autèntica del certificat de l’acord del secretari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En tot cas, de conformitat amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, la durada d’aquest conveni no pot ser superior a quatre anys, per bé que, en qualsevol moment
abans de la seva finalització, si fos necessari, les parts podran acordar la seva pròrroga per un termini de
fins a quatre anys addicionals.

