ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 26/04/2018
HASH: 0fdd63f2838f833783ba57766e9ad491

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix amb allò que disposa l’article 98 c) del
Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la
convocatòria.
A)
B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1)
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 20
DE FEBRER DE 2018
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió
celebrada el dia 20 de febrer de 2018.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 20 de febrer de 2018.
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 DIVUIT MIL CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (18.054,52
€), estant totes elles conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
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A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.00 hores del dia 8 de març de dos mil
divuit, 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.

Número : 2018-0006 Data : 24/04/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 8 DE MARÇ DE 2018

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA I TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 24/04/2018
HASH: f68aa600becb5e9159eb0d63bc5e0d82

04/2018

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Considerant que havent sigut invitades a presentar la seva oferta, les empreses:
-

JORDI FOLCRÀ CUNILL.........................41.320,00 € (IVA No Inclòs)
CONSTURCIONS MILLAN AIRES, S.L....47.210,00€ (IVA No Inclòs)

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a les obres d’arranjament i millora del cmí rural de
Cal Companyó al nucli antic de Brocà.
Segon.- Adjudicar el referit contracte a l’empresa “JORDI FOLCRÀ CUNILL”, per un pressupost
de 41.320,00 €, IVA no inclòs.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del contracte.
Quart.- Notificar la resolució adoptada a l’empresa adjudicatària i a la resta d’interessats en
l’expedient, pel seu coneixement i efectes.
4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES D’ARRANJAMENT DEL
PAVIMENT DE LA PLAÇA MUNICIPAL A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vist l’expedient del contracte menor tramitat per adjudicar el contracte d’obra d’arranjament del
paviment de la plaça municipal a Guardiola de Berguedà, per la suma de 49.970,00 € (IVA
exclòs).
Considerant que havent sigut invitades a presentar la seva oferta, les empreses:



CONSTRUCCIONS I REFORMES BAGÀ, S.L......................52.231,40
€
AGUSTÍ MOLINS FOIX........................................................51.677,00 €
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Vist l’expedient del contracte menor tramitat per adjudicar el contracte d’obra d’arranjament i
millora del camí rural de Cal Companyó al nucli antic de Brocà, per la suma de 41.320,00 € (IVA
exclòs).
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3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE L’OBRA D’ARRANJAMENT I MILLORA
DEL CAMÍ RURAL DE CAL COMPANYÓ AL NUCLI ANTIC DE BROCÀ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de DIVUIT MIL
CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS (18.054,52 €), i procedir al
seu reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.



PENDÍS BAGÀ, S.L..............................................................49.583,00 €

Segon.- Adjudicar el referit contracte a l’empresa “PENDÍS BAGÀ, S.L.”, per un pressupost de
49.583,00 €, IVA no inclòs.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del contracte.
Quart.- Notificar la resolució adoptada a l’empresa adjudicatària i a la resta d’interessats en
l’expedient, pel seu coneixement i efectes.
5) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER “MOBLES COSTA CASA SILLÉ,
S.L”, PEL SUBMINISTRAMENT DE MOBILIARI D’OFICINA PER LES DEPENDÈNCIES
MUNICIPALS
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l’empresa
“MOBLES COSTA CASA SILLÉ, S.L” pel subministrament de mobiliari d’oficina per les
dependències municipals, per la suma de 2.908,31 € (IVA No Inclòs).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa “MOBLES COSTA CASA SILLÉ, S.L”
pel subministrament de mobiliari d’oficina per les dependències municipals, per la suma de
2.908,31 € (IVA No Inclòs).
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l’empresa “MOBLES COSTA
CASA SILLÉ, S.L”.
6) PROPOSTA APROVACIÓ DE LIQUIDACIONS
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de liquidacions,
presentada per la tresoreria, que es relacionen a continuació:

NUM.
Liquid.

DATA
LIQUIDACIÓ

CONTRIBUENT

CONCEPTE
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IMPORT
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Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a les obres d’arranjament del paviment de la plaça
municipal a Guardiola de Berguedà.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

22/02/2018

3-2018

22/02/2018 DGA

4-2018

22/02/2018

5-2018

22/02/2018 XCM

6-2018

22/02/2018

7-2018

22/02/2018 JPP

JOJJ

GUINAR PANGO SL
NIF B61701215

XSP

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

213,10€

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

1202.96€

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
PRIMER.- APROVAR les liquidacions anteriors pels conceptes i imports relacionats.
SEGON.-TRAMETRE notificació-liquidació als interessats.
7)
ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL I DEL TRASLLAT DE
RESTES
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per la Sra.
JCR, a través de la qual sol·licita que les despulles del nínxol 16 dreta (3ª fila) siguin
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2-2018

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25.
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT
D’AIGUA

Codi Validació: ADGLPDXPF9A4HYSA7J6E6FWYR | Verificació: http://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 13

22/02/2018 JMLV

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1-2018

traslladades al nínxol núm. 26 dreta (2ª fila), alhora que sol·licita el rescat de la concessió del
nínxol 16 dreta.

Primer.- Autoritzar el trasllat de les despulles del nínxol núm. 16 dreta al nínxol 26 dreta.
Segon.- Acceptar la cessió del nínxol 16 dreta, rescatant la concessió de la sepultura, i
procedint a abonar el 30% de la taxa actual al tractar-se d’una sepultura que té més de 20
anys, a l’empara de lo establert a l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la
Taxa per la prestació del servei de cementiri.
Tercer.- Notificar el present acord a la peticionària i a la dipositària municipal.
8) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE GLOBAL “VIES BLAVES BARCELONA” (VIA
BLAVA LLOBREGAT, VIA BLAVA ANOIA, VIA BLAVA CARDENER).
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es
transcriu literalment a continuació:
“CONVENI ENTRE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE GLOBAL “VIES
BLAVES BARCELONA” (VIA BLAVA LLOBREGAT, VIA BLAVA ANOIA, VIA BLAVA
CARDENER).
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, la DIPUTACIÓ DE BARCELONA, representada per l’Il·lm. Vicepresident
segon i President delegat de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, Sr. Marc
Castells i Berzosa, facultat d’acord amb la Refosa 1/2016 sobre nomenaments i delegació
de competències i atribucions dels òrgans de la Diputació de Barcelona, diferents del Ple,
aprovada pel Decret de la Presidència núm. 3048/16, de data 14 d’abril de 2016, i
publicada en el BOPB de 22 d’abril de 2016 i assistit per la Secretària delegada Sra.
Beatriz Espinàs Vijande en virtut de les facultats conferides pel Decret de la Presidència
de la Corporació de data 28 de juliol de 2016 (núm. 7731/16), publicat al BOPB de data 3
d’agost de 2016.
D’altra banda, l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, representat per l’Il·lm.
Alcalde Sr. Josep Pere Lara Tristante, assistit per la Secretària de l’ens, Sra. Elizabeth
Benitez Vilajuana.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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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 pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Havent-se comprovat que està al corrent de pagament de les despeses de cementiri.

Es considera també la possibilitat de posar en valor el recorregut que fa el Riu Llobregat i
els seus afluents, l’Anoia i el Cardener, desplegant una infraestructura adequada, tal com
han fet altres països del nostre entorn europeu, aprofitant el curs fluvial de grans rius que
connecten punts d’alt interès per generar nous productes turístics, considerant a més el
fet que el Llobregat és un riu que té el seu naixement, la desembocadura i tot el seu
recorregut a l’interior de les comarques barcelonines, connectant la conurbació de
Barcelona amb el Pirineu.
En aquest context, es va fer un estudi exhaustiu sobre els recursos turístics existents al
voltant del Riu Llobregat i els seus afluents principals, el Cardener, l’Anoia, la Riera de
Merlès, el Bastareny i el Calders. Cal entendre en un sentit molt ampli la referència
“recurs turístic”, en el sentit d’incorporar tant serveis com l’allotjament, la restauració, el
comerç, el transport, etc. com d’altres recursos que són centrals, com són els de caràcter
natural, cultural i patrimonial, industrial, paleontològic, gastronòmics, enoturístics, etc...,
com a nou concepte de producte turístic, integrat per un gran nombre de recursos
complementaris, que poden atraure una gran diversitat de visitants i viatgers.
Un dels objectius estratègics que preveu el Pla d’Actuació del Mandat 2016-2019 de la
Diputació de Barcelona és impulsar l’estructura productiva local i el foment de l’ocupació,
el qual es desplegarà mitjançant projectes estratègics. L’impuls de projectes innovadors
que fomentin els hàbits saludables i siguin accessibles a tothom, convergeix amb la
finalitat de promoure la vertebració de camins i senders de la demarcació, especialment
les Vies Blaves Barcelona.
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Els ens implicats en la gestió turística comarcal despleguen un Pla d’Acció Anual,
dissenyat en funció de les seves prioritats i objectius, en base a unes línies estratègiques
plantejades des de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, per tal d’avançar en la
consecució d’uns objectius turístics comuns pel conjunt de tot el territori. D’aquesta
manera s’estableixen accions per a la millora de l’oferta turística a fi que aquesta sigui
sostenible i de qualitat, per desplegar un sistema d’atenció i informació turística per als
visitants, per recollir informació turística dels visitants i per a la promoció de la seva oferta
turística al mercat català especialment en la demarcació de Barcelona.
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Per tal de desenvolupar el turisme als municipis i comarques de Barcelona, des del
mandat anterior, i en base a l’experiència de suport territorial desplegada durant els anys
anteriors, es van impulsar entre les diferents administracions implicades en el territori la
gestió turística, amb programes quadriennals acordats i impulsats amb la Diputació de
Barcelona. Aquests programes estan vertebrats en base al respectiu Consell Comarcal i
aquells municipis de la comarca que consideren el turisme com un factor de
desenvolupament. També hi són implicades aquelles associacions empresarials
turístiques que així ho consideren.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Diputació de Barcelona, d’acord amb el previst a l’article 36 de la Llei 7/1985 de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, ve desenvolupant polítiques, accions i
actuacions de turisme, a les comarques del seu àmbit competencial, com un factor de
desenvolupament econòmic territorial.

Aquest objectiu estratègic s’ha de portar a terme mitjançant diferents línies d’actuació,
entre les quals es destaca la definida com a “Vies Blaves Barcelona”. L’objectiu específic
d’aquesta línia d’actuació és impulsar i gestionar les actuacions necessàries que permetin
la constitució de la Via Blava Llobregat, la Via Blava Anoia i la Via Blava Cardener,
orientades a la mobilitat lenta, i dotant-les amb equipaments orientats al turisme actiu,
esportiu, cultural i patrimonial.

Amb aquest projecte la Diputació de Barcelona vol potenciar el conjunt d’elements que
formen part d’una realitat territorial marcada per un element comú: el riu, i instaurar noves
connexions entre municipis que es podran recórrer només a través de mitjans de mobilitat
sostenible: en bicicleta, en cavall o a peu. A més de voler la connexió entre territoris i
municipis, apropant les persones al riu també es vol promocionar el patrimoni, la cultura i
el paisatge, ampliar l’oferta de qualitat d’activitats d’oci i salut, i aconseguir fer difusió dels
valors mediambientals, especialment del valor de l’aigua.
Vist que s’ha emès memòria justificativa de la necessitat i oportunitat del present conveni,
el seu impacte econòmic, el seu caràcter no contractual i el compliment de les previsions
de l’article 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
En el marc de les directrius i determinacions del Pla Director Urbanístic “Vies Blaves
Barcelona” –actualment en tràmit-, així com la del planejament urbanístic municipal que
escaigui i dels projectes constructius respectius i d’altres actuacions que se’n derivin, la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments implicats, com a ens destinataris de les
actuacions, considerant que el projecte “Vies Blaves Barcelona” és d’interès comú,
manifesten la seva voluntat de col·laborar en el seu desenvolupament i en la seva
execució, establint mitjançant el present conveni les condicions generals per tal de dur a
terme les actuacions encaminades a assumir l’execució del projecte en la seva globalitat i
assumir els compromisos necessaris per fer possible la realització del projecte, que
hauran de ser concretades mitjançant els corresponents convenis específics.

-7-
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La columna vertebral del projecte de les Vies Blaves gira a l’entorn del riu Llobregat, l’únic
que neix i mor a la demarcació de Barcelona. Aquesta Via Blava recorrerà 186
quilòmetres al llarg de les comarques del Berguedà, el Bages, el Baix Llobregat, el Vallès
Occidental i el Barcelonès. Començarà a les fonts de Castellar de N’Hug i finalitzarà a la
desembocadura d’El Prat de Llobregat. Al llarg del riu es faran actuacions per millorar el
recorregut de la vora del curs fluvial, recuperar camins històrics i elements patrimonials i
paisatgístics, i convertirà en accessibles espais naturals fins ara desconeguts o
descuidats per tal que la ciutadania i els visitants en puguin gaudir. També s’obriran noves
connexions i s’establiran relacions de mobilitat sostenible entre els municipis del
Llobregat, fet que contribuirà a la cohesió del territori. Les diferents actuacions previstes
permetran recuperar la història del Llobregat i convertir el riu i la seva llera en un recurs
paisatgístic, natural, social, cultural i patrimonial que millorarà la qualitat de vida dels
veïns i alhora atraurà turisme interior i exterior.
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En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, amb el suport de la Generalitat de Catalunya,
ha engegat un projecte de rehabilitació de la llera del riu Llobregat i els seus afluents
Anoia i Cardener que establirà recorreguts i convertirà en transitables més de 300
quilòmetres a la vora dels rius per tal que s’hi puguin fer excursions a peu o recorreguts
en mitjans no motoritzats com ara la bicicleta o el cavall. L’objectiu del projecte és posar
en valor la natura i el patrimoni de les comarques de Barcelona i fer que siguin un motor
d’atracció turística cap a l’interior del país. L’envergadura del projecte el converteix en
únic al sud d’Europa.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El 15 de juny de 2016 la Diputació de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament
Econòmic Local, i la Generalitat de Catalunya van signar un conveni de col·laboració per
a la redacció i tramitació del Pla Director Urbanístic “Vies Blaves Barcelona” per tal de
disposar d’un instrument de planejament urbanístic que, des d’una perspectiva general i
estructural del territori afectat estableixi les directrius i determinacions que es precisin per
coordinar el planejament urbanístic municipal, sobre la protecció del sòl no urbanitzable, i
en definitiva, per a reservar el sòl per aquesta concreta destinació. La finalitat és establir
la delimitació territorial per potenciar el turisme relacionat amb els espais naturals dels
rius Llobregat, Cardener i Anoia, amb especial atenció a l’interès social.

La minuta del conveni va ser aprovada per la Junta de Govern de la Diputació de
Barcelona de data 20 de juliol de 2017 i per Acord de la Junta de Govern Local. de
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà de data .............
Reconeixent-se recíprocament les parts plena capacitat jurídica per celebrar el present
conveni, concreten el seu atorgament, conforme els següents
PACTES

1.- En relació amb el projecte constructiu, l’Ajuntament es farà càrrec de les actuacions següents:




L’aprovació inicial i definitiva del projecte que afecti al seu terme municipal.
Resoldre sobre les eventuals reclamacions i/o l’estimació o desestimació de les
al·legacions que es puguin formular dins del període d’informació pública del projecte.
Encarregar a la Diputació la publicació conjunta del projecte en el Butlletí Oficial
corresponent.

2.- D’acord amb allò establert en l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic, encomanarà a la Diputació de Barcelona la gestió de les expropiacions i/o
ocupacions temporals dels terrenys de titularitat privada afectats pel projecte constructiu
necessàries per a portar a terme el projecte objecte del present conveni.
3.- Adoptarà els acords oportuns en ordre a l’aprovació dels expedients d’expropiació i dels actes
que se’n derivin, així com a executar o encarregar les funcions que calguin per tal de dur a terme
el projecte esmentat, al seu pas pel municipi, tot això amb la coordinació que es dugui a terme la
Diputació de Barcelona.
4.- Posarà temporalment a disposició de la Diputació de Barcelona, els terrenys de titularitat
pública que siguin necessaris fins l’acabament de les obres segons la relació de béns i drets
afectats continguda en el projecte constructiu.
5.- L’Ajuntament, d’acord amb el seu àmbit de titularitat municipal, autoritzarà salvat el dret de
propietat i sens perjudici de drets de tercers i altres competències concurrents a la Diputació de
Barcelona a l’execució de les obres contingudes en els projectes Via Blava Llobregat, Via Blava
Anoia i Via Blava Cardener.
6.- Assumirà qualsevol altra actuació necessària per a l’execució del projecte.
Tercer.- Compromisos de la Diputació de Barcelona
1.- La Diputació de Barcelona assumirà les actuacions d’impuls, coordinació i execució del
projecte global “Vies Blaves Barcelona”, que inclou, entre d’altres, les següents actuacions:



La redacció dels projectes constructius Via Blava Llobregat, Via Blava Anoia i Via Blava
Cardener amb contractes externs de serveis.
La licitació, l’adjudicació i l’execució de les obres de cadascun dels projectes inclosos
en el projecte global “Vies Blaves Barcelona”.
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Segon.- Compromisos de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
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És objecte del present conveni l’establiment d’un marc formal de col·laboració entre la Diputació
de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local, i l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà, en ordre a la determinació dels compromisos que assumiran cadascuna
de les parts derivades de la planificació, projecció, aprovació, execució i finançament de les
obres, al seu pas pel municipi, en relació amb el projecte global “Vies Blaves Barcelona”, sota la
denominació de “Via Blava Llobregat”, “Via Blava Anoia” i “Via Blava Cardener”, aprovat per la
Diputació de Barcelona en el pla turístic i el Pla de Mandat 2015-2019, en el marc de les
directrius i determinacions del Pla Director Urbanístic “Vies Blaves Barcelona”, així com del
planejament urbanístic municipal que escaigui, dels projectes constructius respectius i d’altres
actuacions que se’n derivin.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Objecte



La licitació i l’adjudicació de la direcció facultativa i de la coordinació de seguretat i salut
de les obres, així com altres serveis complementaris necessaris.

2.- La Diputació de Barcelona assumirà la gestió dels tràmits necessaris de publicació conjunta
dels anuncis corresponents fins a l’aprovació definitiva del projecte.




4.- La Diputació assumirà el finançament de les actuacions descrites, incloent el finançament del
preu just dels terrenys privats a ocupar i/o expropiar necessaris per a l’execució de les obres
amb càrrec als pressupostos corporatius corresponents.
Quart.- Finançament i aplicacions pressupostàries
1.- La Diputació finançarà el cost de les actuacions derivades de la redacció del projecte i de
l’execució de les obres amb imputació a les aplicacions pressupostàries que s’habilitin en els
pressupostos corporatius de les anualitats que correspongui en funció del calendari d’execució
dels contractes.
2.- Pel que fa als pagaments a què hagi de fer front l’Ajuntament en concepte de preu just dels
terrenys a expropiar i/o ocupar, aquests seran finançats per la Diputació mitjançant l’atorgament
d’una subvenció o ajut econòmic en favor de l’Ajuntament o, en el seu cas, mitjançant la figura
del beneficiari de l’expropiació en els termes previstos en la Llei d’expropiació forçosa i normativa
de desplegament. Aquestes subvencions i ajuts s’imputaran amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries que s’habilitin en els pressupostos corporatius de les anualitats que
correspongui en funció del calendari d’execució de les expropiacions.
3.- El present conveni no té cap contingut econòmic directe, i els drets i obligacions de caràcter
econòmic que es derivin en un futur de la seva execució seran objecte de tractament mitjançant
convenis específics en desenvolupament del present conveni, els quals hauran de ser aprovats
pels òrgans competents d’ambdues parts.
Cinquè- Vigència
El present conveni inicia la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i tindrà una
durada de 4 anys; no obstant, en qualsevol moment abans de la finalització del termini previst, es
podrà acordar una pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals, sense perjudici del
previst al pacte desè.
Sisè.- Mecanismes de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni
Sense perjudici de les funcions de coordinació del projecte global “Vies Blaves Barcelona”, que
es reserva la Diputació de Barcelona, es constituirà una comissió de seguiment, de la que
formaran part un representant de cadascuna de les parts, que es reunirà quan es consideri
necessari, i que s’encarregarà de fer el seguiment, interpretació, vigilància i control de l’execució
del conveni i de resoldre, de mutu acord, les incidències que hi pugui haver.
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Gestionar l’encomana de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per dur a terme
mitjançant el procediment ordinari, la tramitació dels expedients d’expropiació forçosa
i/o ocupació temporal de tots els terrenys de titularitat privada que siguin necessaris per
a l’execució de les obres, d’acord amb la relació de béns i drets afectats continguda en
el projecte constructiu o en els expedients d’expropiació que se’n derivin. Aquesta
encomana comportarà la cessió provisional dels terrenys a expropiar o ocupar fins el
lliurament de les obres, un cop s’efectuï la seva recepció.
Acceptar l’acord municipal posant temporalment a disposició de la Diputació els terrenys
de titularitat pública afectats per les obres.
Convocar l’Ajuntament a l’acte de recepció de les obres.
Lliurar a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà les obres executades i recepcionades
de conformitat, així com la possessió dels terrenys expropiats, els quals passaran a
formar part del patrimoni de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un cop rebudes les
obres.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

3.- Així mateix, i atès que l’execució dels projectes requereix l’ocupació de terrenys públics o
privats, la Diputació de Barcelona es farà càrrec de:

Setè.- Modificació i desenvolupament del conveni
1.- Qualsevol modificació del present conveni serà proposada en el sí de la Comissió de
seguiment, serà objecte d’aprovació per les parts signatàries i es formalitzarà mitjançant
addenda a aquest conveni.
2.- En desenvolupament del present conveni, s’adoptaran i formalitzaran aquells acords que
resultin necessaris per a la regulació d’aspectes específics vinculats a les actuacions previstes i
al seu finançament.

Les parts acorden expressament que per l’obtenció i el tractament de dades de caràcter personal
que puguin ser necessàries per al compliment d’aquest conveni, i prèviament a la realització de
cadascuna de les accions que se’n derivin, s’adoptaran els acords i elaboraran els documents
pertinents que garanteixin el compliment estricte de la normativa vigent de protecció de dades de
caràcter personal.
Així les parts actuaran com a Responsables de tractament (RT) excepte en el cas de l’encomana
de la gestió de les expropiacions previstes, en què la Diputació actuarà en nom dels Ajuntaments
com a Encarregada del Tractament (ET). Així, els intercanvis de dades entre RT produiran
cessions per a la mateixa finalitat, i l’intercanvi entre el RT i la ET es faran sota un acte jurídic
vinculant tot establint l’objecte, la naturalesa i la finalitat del tractament, la tipologia de dades
personals i categories d’interessats i les obligacions i drets del RT, tot establint les obligacions de
la Diputació en tant que ET.
Desè.- Extinció del conveni
El conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que constitueixen el seu objecte i el
lliurament de les obres executades, o per incórrer en causa de resolució.
Seran causes de resolució del conveni, les següents:
a)

El transcurs del termini de vigència del conveni sense que s’hagi acordat la seva pròrroga.

b)

L’acord unànime de les parts signants.

c)

L’incompliment dels compromisos assumits per part d’alguna de les parts signants.
En aquest cas, qualsevol de les parts podrà notificar a la part incomplidora un requeriment
perquè compleixi en el termini que s’indiqui. Aquest requeriment serà comunicat al
responsable de la comissió de seguiment, vigilància i control de l’execució del conveni.
Si transcorregut el termini indicat en el requeriment persisteix l’incompliment, la part que
l’ha adreçat notificarà a l’altra part signant la concurrència de la causa de resolució i
s’entendrà resolt el conveni. La resolució del conveni per aquesta causa podrà comportar la
indemnització pels perjudicis causats si així s’hagués previst.

d)

Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni.

e)

Per qualsevol altra causa diferent de les anteriors prevista al conveni o a altres lleis.

El compliment i resolució del conveni donarà lloc a la seva liquidació amb l’objectiu de determinar
els compromisos de cadascuna de les parts.
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Novè.- Protecció de dades
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Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del conveni es
resoldran per acord d’ambdues parts en el si de la Comissió de seguiment, i, si aquest acord no
fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans d’iniciar qualsevol
reclamació davant de la jurisdicció contenciós-administrativa, sense perjudici d’allò que disposa
el pacte dotzè.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vuitè.- Interpretació i compliment

Onzè.- Règim jurídic
El present conveni té caràcter administratiu i obliga a les parts signatàries de conformitat amb les
previsions acordades i, en allò no previst específicament, es regirà per les previsions de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic i per les de la Llei del Parlament de
Catalunya 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, així com per la resta de la normativa que sigui aplicable.
Dotzè.- Jurisdicció competent
Per a totes les qüestions que tinguin relació directa o indirecta amb el present conveni les parts
se sotmeten a la jurisdicció contenciós-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 d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i la Diputació de Barcelona,
per a l’execució del projecte global “Vies Blaves Barcelona”, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.
9) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del
Govern a Catalunya, a través de la qual s’adjuntà la sol·licitud presentada per la Sra. TBO , a través de
la qual sol·licita autorització per al instal·lació i venda d’una caseta de productes pirotècnics sense
magatzem a l’Estació Vella.

Número : 2018-0006 Data : 24/04/2018

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I, en prova de conformitat amb el contingut d’aquest conveni, les parts el signen per duplicat en
el lloc i data que s’assenyalen”.

1.- Tal com ja s’ha informat en anys anteriors, s’han de complir les matèries vigents en matèria de
seguretat en les casetes de venda de productes pirotècnics, i complir els següents condicionants
d’emplaçament:
a.- La Instrucció tècnica complementària (TIC) núm. 19 del Reglament d’explosius defineix
les característiques dels establiments amb el redactat següent:
Casetes instal·lades en espais oberts
“L’espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat.
La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern corresponent. El
sostre e la caseta ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que sigui la zona de menor
resistència en cas de projecció.
El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera volada d’una amplada
mínima de 60 cm.
Els artificis pirotècnics disposats per la venda s’han de col·locar en prestatges fora l’abast del
públic. Els artificis s’han de retirar de la caseta quan estigui tancada al públic, i s’han de distar
en un magatzem autoritzat.
Cada caseta ha de disposar de dos extintors d’incendis de les característiques que estableix el
servei de prevenció competent.
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L’arquitecte Sr. Lluís Minoves Pujols, n’ha emès informe favorable, si bé condicionat a:

En llocs ben visibles s’han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de fumar a les
immediacions de la caseta. Es poden encendre flames ni estufes d’incandescència. La
instal·lació elèctrica, si n’hi ha, ha de ser estanca. No poden ser utilitzades per a l’enllumenat
làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió.
Les casetes han de guardar un distància mínima de 20 metres respecte de qualsevol edificació
de 100 metres de llocs que puguin representar un perill especial, com ara gasolineres o dipòsits
de gas.
A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors.
Aquests últims han d’estar especialment autoritzats per la Delegació del Govern corresponent”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar a la Sra. TBO, la instal·lació d’una caseta temporal de venta de productes pirotècnics
sense magatzem a l’Estació Vella, condicionat al compliment de la normativa anteriorment referenciada.
Segon.- Comunicar la present autorització a la Delegació del Govern a Catalunya.
10) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL CLUB CICLISTA BIKE GUARDIOLA, AMB MOTIU
DE L’ORGANITZACIÓ DE LA MARXA CICLOTURISTA OBERA CADÍ CHALLENGE
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada pel Club Ciclista Bike
Guardiola, organitzadors de la marxa cicloturista “ORBEA CADI CHALLENGE”, a través de la qual
comuniquen que els propers 9 i 10 de juny de 2018, es realitzarà una marxa cicloturista amb bicicleta
de carretera amb velocitat liure i no competititva, que tindrà sortida arribada a Guardiola de Berguedà,
alhora que demanen la col·laboració de l’Ajuntament pel seu pas, deixant lliure de vehicles el tram de
circulació per on es transorri.
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.- Autoritzar la petició formulada pel Club Ciclista Bike Guardiola, organitzadors de la marxa
cicloturista “ORBEA CADI CHALLENGE”, si bé condicionat a que adoptin totes les mesures de
seguretat per evitar danys a les persones i a les coses, a respectar l‘entorn i deixar-lo en les
mateixes condicions que el van trobar abans de la prova, disposar de les assegurances

-12-

Número : 2018-0006 Data : 24/04/2018

4.- Que l’establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d’explosius,
aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les condicions
exigides al vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 989/2015, de 30
d’octubre ( BOE num. 267 de 07/11/2015 i, en especial a la seva ITC n.17).
5.- Que l’empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període.
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3.- Que des de la data de l’ultima autorització no s’han realitzat modificacions a l’establiment temporal
(Caseta Tipus M sense magatzem), i s’ha presentat declaració responsable signada de no
modificacions segons projecte.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola de Berguedà, va ser autoritzada per primera
vegada per a la venda de productes pirotècnics en data 16/06/1992, prèviament a la presentació d’un
projecte tècnic.

necessàries per la realització d’aquest tipus de proves esportives, així com de les autoritzacions
i permisos sectorials que siguin necessaris, en especial hauran de disposar del permís de
trànsit i del permís dels Ajuntaments per on transcorrin.
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari i al servei Català de Trànsit.
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS
E)

MOCIONS I ACORDS
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I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 15.13 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

