
02/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EN DATA 17 DE GENER DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 17 de gener de dos mil 
disset, 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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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 4 DE 
GENER DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 4 de gener de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de gener de 2017.

2) ACORD D’APROVACIÓ  DEL CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ REFERENT 
AL  PROGRAMA  TREBALL  I  FORMACIÓ  COFINANÇAT  PEL  SERVEI  D’OCUPACIÓ  DE 
CATALUNYA

Es sotmet  a  la consideració de la Junta  de Govern Local,  el  conveni  de col·laboració entre el 
Consell  Comarcal  del  Berguedà i  l’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà referent  al  programa 
treball i formació cofinançat pel servei d’ocupació de Catalunya, el contingut del qual es transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BERGUEDÀ  I  
L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ REFERENT AL PROGRAMA TREBALL I  
FORMACIÓ COFINANÇAT PEL SERVEI D’OCUPACIÓ DE CATALUNYA.

-1-



REUNITS, 
Per una banda, el Sr. David Font i  Simón, amb DNI 39362101Q i  actuant com a president del  
Consell Comarcal del Berguedà (en endavant Consell) i assistit per la secretària de l’entitat, la Sra.  
Lourdes Anglada i Codina, qui dóna fe de l’acte.

De  l’altra  banda,  l’Il·lm.  Sr.  Josep  Lara  i  Tristante  ,  amb  DNI  39347037V  com  a  alcalde  de  
l’ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  assistit  per  la  secretària  de  l’entitat,  Elisabet  Benítez  
Vilajoana, qui dóna fe de l’acte.

Ambdues  parts  es  reconeixen  mútuament  i  recíprocament  la  capacitat  legal  necessària  per  a  
l’atorgament d’aquest document, i 

MANIFESTEN, 

1.- Que el Consell Comarcal del Berguedà, va presentar sol·licitud de subvenció d’acord amb la  
Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre per la qual s’obre la convocatòria per a l’any 2016 per  
a la concessió de subvencions per al Programa Treball  i  Formació, modificada per la Resolució  
TSF/2566/2016,  de 15 de novembre  ,  i  l’Ordre  TSF/296/2016,  de 2  de novembre,  per  la  qual  
s’aproven les  bases reguladores per  a  la  concessió  de  subvencions per  al  programa Treball  i  
Formació.

2.- El Consell Comarcal del Berguedà, és una entitat beneficiària definida així a l’article 2 de la  
Resolució TSF72496/2016, de 3 de novembre i la base 2 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/296/2016, de  
2  de novembre,  i  compleix  els  requisits  de l’article  3 de la  Resolució  TSF2496/2016,  de 3 de  
novembre i la base 4 de l’annex 1 de l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre.

3.-Que el Servei  d’Ocupació de Catalunya, en data 30 de novembre de 2016, va comunicar la  
resolució d’atorgament de subvenció per a la realització del Programa Treball i Formació, essent,  
atorgant per a la linia A (adreçat a persones en atur no perceptores de prestacions i/o subsidi per  
desocupació preferentment majors de 45 anys) 5 llocs de treball per a contracte de 6 mesos i 1 lloc  
de treball per a  un contracte de 12 mesos, i en relació a la Línia B (adreçat a persones en atur  
beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció) 8 contractes de 6 mesos i 1 contracte de 12 mesos.
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ACORDEN:

Primer. Objecte del conveni
L’objecte del present conveni és regular l’articulació de l’execució i finançament del cost per les  
contractacions referents a la línia B, adreçat a persones en atur beneficiàries de la Renda Mínima  
d’Inserció, del Programa Treball i Formació 2016.

El  Consell  Comarcal  del  Berguedà  contractarà  a  les  persones  beneficiàries  d’aquesta  línia,  
eventualment  una per  a  tasques de suport  al  personal  de  neteja  a  petició  de l’ajuntament  de  
Guardiola de Berguedà.

Les dades principals del qual es disposen a continuació:
Projecte Treball i formació
Titular del projecte

CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ
Descripció del projecte Contractació  de  una  persona en  atur  beneficiària  de  la  

Renda Mínima d’inserció
Despeses  del  projecte  no 
elegibles.

EPIS: 112.5 €/persona
Examen salut 67,76 €/ persona

Despeses de contractació línia B 9.179.98 €/ treballador
Despeses de formació linia B 75 €/ treballador
Cost total del projecte 9.435,24 €
Subvenció atorgada 9.254,98 €
Aportació ajuntament 180,26 €
Durada del projecte 6 mesos

Segon: Drets i Obligacions de les parts

Per part de l’ajuntament:
- L’ajuntament satisfarà la totalitat de l’aportació municipal en concepte de cofinançament del  

projecte i establert en l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal mitjançant la corresponent  
transferència al número bancari a nom del Consell Comarcal.

- L’ajuntament  tindrà  dret  en  qualsevol  moment  de  sol·licitar  la  informació  sobre  l’estat  
d’execució del projecte, així com qualsevol altra informació relacionada amb el projecte que  
sigui necessària per a la supervisió de l’execució com ens beneficiari. 

- L’ajuntament costejarà els equips de protecció individual (112,50 €) i la roba de treball de  
les  persones  a  contractar  així  com  s’encarregarà  de  costejar  les  revisions  mèdiques  
d’aquestes (67,76 €)

- L’ajuntament  costejarà  la  resta  de  despeses  que  no  siguin  elegibles  al  marc  de  la  
subvenció del SOC però que siguin necessàries per al desenvolupament del projecte, en  
són  un  exemple  el  material  d’obra  ,  combustible  de  vehicles,  reparacions  i  totes  les  
despeses  no  elegibles  de  personal  de  capitol  1.  En  aquest  mateix  sentit,  l’ajuntament  
també posarà la resta de mitjans necessaris pel bon desplegament del projecte, tals com  
vehicles, equips d’oficina (ordinadors, telèfons...)

- L’ajuntament  costejarà  els  imports  corresponents  a  les  prestacions  per  Incapacitat  
temporal, en cas que se’n derivin. 

- L’ajuntament s’obliga a designar, en el termini màxim de 10 dies a comptar des de la data  
de signatura del present conveni, una persona responsable del conveni que actuarà com a  
interlocutor de l’ajuntament i vetllarà pel seu compliment i que formarà part de la comissió  
de seguiment establerta.

Per part del Consell Comarcal:
- El Consell es responsabilitza de la gestió i coordinació del projecte, i que consta de :

- formalització dels contractes de treball amb els treballadors i gestió del personal.
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- distribució dels equips personals de protecció i de la roba de treball
- organització de la formació de Prevenció de riscos laborals
- organització de les revisions mèdiques
- organització de l’acció formativa especifica
- coordinació amb els ajuntaments de les tasques de treball encomanades a les  

persones treballadores
- en mesura de les possibilitats posar a disposició dels ajuntaments els mitjans  

necessaris de recursos humans i logístics per al bon desplegament del projecte.
- El Consell Comarcal farà càrrec de la formació bàsica en prevenció de riscos laborals en  

tots aquells casos que sigui necessari.
- El Consell tindrà dret a percebre l’import acordat per a l’execució del projecte en el termini i  

la forma establert en aquest conveni.
- El  Consell  en  compliment  de  la  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  laborals  farà  entrega  a  

l’ajuntament  de  la  documentació  relacionada  amb  la  coordinació  de  les  actuacions  a  
realitzar (avaluació de riscos, mesures de prevenció...)

- El  Consell  s’obliga  a  designar  en  el  màxim de  10  dies  a  comptar  des  de  la  data  de  
signatura del present conveni, una persona responsable del conveni que actuarà com a  
interlocutor del Consell i vetllarà pel seu compliment i que formarà part de la comissió de  
seguiment establerta.

Tercer. Control del conveni
Ambdues parts consideren necessari establir un control sobre el compliment del conveni, motiu pel  
qual  s’acorda  constituir  una  comissió  de  seguiment  del  conveni  als  efectes  de  realitzar  el  
corresponent seguiment de l’execució del projecte, essent formada per l’interlocutor/responsable de  
l’ajuntament de Guardiola de Berguedà i per l’interlocutor/responsable del Consell.

Aquesta comissió es reunirà tantes vegades com sigui necessari durant l’execució del projecte i  
vigència del conveni i tindrà la competència per a emetre informes sobre el grau de compliment així  
com posar de manifest  a cada una de les parts de les incidències que es puguin donar en el  
transcurs d’execució del projecte. En tot cas, la comissió s’haurà de reunir una vegada al mes i  
efectuar el corresponent informe del grau de compliment del conveni.
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Quart. Vigència del conveni

La vigència del conveni s’estableix en el període comprès des de la data de la signatura d’aquest  
conveni i fins a la finalització de l’execució del projecte. En qualsevol cas el termini de vigència del  
present conveni s’estableix a 31 de desembre de.2017.

Per la naturalesa d’aquest conveni no s’admet pròrroga del mateix, sens perjudici de que ambdues  
parts pugin acordar de forma expressa i per escrit un nou conveni.

Cinquè. Resolució del conveni

Són causes de resolució del conveni:
a) L’acord comú de les parts
b) L’expiració del termini de vigència del conveni
c) L’incompliment per alguna de les parts de les obligacions derivades del conveni, extrem  

que implicarà el dret de l’entitat complidora a rescabalar-se dels danys i perjudicis que es  
puguin causar com a  conseqüència de l’incompliment.

d) Per denúncia unilateral d¡alguna de les parts que haurà de ser comunicada a l’altra part per  
escrit i de forma expressa així com haurà d’assumir la part denunciant els danys i perjudicis  
que es puguin causar com a  conseqüència de la denúncia unilateral.

e) Per les causes legalment estalertes.

Sisè. Naturalesa jurídica del conveni

La naturalesa jurídica del conveni  és administrativa i s’ha efectuat a l’empara d’allò establert a  
l’article 47 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.
I en prova de conformitat, ambdues parts signen aquest conveni per duplicat i a un sol efecte en el  
lloc i en la data indicats en l’encapçalament.

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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà, referent al programa treball i formació cofinançat pel servei d’ocupació 
de Catalunya, anteriorment transcrit. 

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del citat conveni.

Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:06 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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