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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 28 DE GENER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 22:00 hores del dia 28 de gener de dos mil 
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió extraordinària, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa Sra. Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i 
Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero i Sr. Francisco Sanz i Arcusa. També hi assisteix la Regidora 
Sra. Isabel Argenté i Casals, el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras i la regidora Sra. Alba Noguera i 
Gordo. 
 
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, la Sra. Alcaldessa 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 19 DE 

GENER DE 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 19 de gener de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 19 de gener de 2015. 
 
 
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 
QUATRE MIL QUATRE CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (4.473,69 
€), 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 per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 



 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de QUATRE MIL QUATRE CENTS 
SETANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (4.473,69 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR CONSISTENT EN LES OBRES DE 

SENYALITZACIÓ TURÍSTICA A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Vist l‟estudi de senyalització turística de Guardiola de Berguedà, presentat per la Diputació de 
Barcelona.  

Atès que es tracta d‟un contracte menor, per raó de la quantia, de conformitat, amb lo establert a 
l‟article 122 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic. 
 
S‟ha demanat pressupost a quatre empreses, de les quals han presentat proposta totes elles:  
 

- “Serviseny 10, S.L.””........................................14.293,17 € (IVA No Inclòs) 
- “SignTec – Carles Cullet Galceran”...................17.455,93 € (IVA No Inclòs) 
- “Chaper, S.L.”.................................................12.247,56 € (IVA No Inclòs) 
- “Impacte Gràfic”..............................................14.822,65 € (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. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011.  
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a les obres de senyalització turística a Guardiola de 
Berguedà. 

Segon.- Adjudicar el referit contracte a l‟empresa “Chaper, S.L.”, per un pressupost de 12.247,56 € (IVA 
No Inclòs) 
 
Tercer.- Requerir a l’empresa adjudicatària perquè dins del termini de deu dies a comptar des de 
la recepció de la present, aporti els certificats acreditatius d’estar al corrent de pagament amb 
Hisenda i la Seguretat Social 
 
Quart.- Notificar la resolució adoptada a l‟empresa adjudicatària i a la resta de licitadors, pel seu 
coneixement i efectes. 

 
 

4) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, 
I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN RELACIÓ AMB EL CAMP 
D’APRENENTATGE DE L’ALT BERGUEDÀ 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, del conveni de col·laboració entre 
l‟Administració de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d‟Ensenyament, i l‟Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà, en relació al camp d‟aprenentatge, el contingut del qual és el que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, 
MITJANÇANT EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT, I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ EN 
RELACIÓ AMB EL CAMP D’APRENENTATGE DE L’ALT BERGUEDÀ 



 
Barcelona, 12 de gener de 2015 
 
 
Reunits,  
 
D’una banda,  
 
La senyora Teresa Pijoan i Balcells, directora general d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat del 
Departament d’Ensenyament, nomenada pel Decret 169/2011 de 18 de gener, i actuant en l’exercici de les facultats 
delegades per Resolució ENS 1839/2011, de 20 de juliol, de delegació de competències de la persona titular del 
Departament d’Ensenyament (DOGC núm. 5930, de 28 de juliol). 
 
I de l’altra, 
 
La senyora Montserrat Ribera i Puig, alcaldessa de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, fent ús de les facultats 
que li són reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar aquest 
conveni. 
 
 
MANIFESTEN 
 
El Departament d’Ensenyament des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a l’activitat docent del 
professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s’han constituït com a nuclis de dinamització 
pedagògica, de suport i d’orientació psicopedagògica, de recerca de noves metodologies, d’apropament de l’escola 
a l’entorn i de respecte al medi ambient, i que tot plegat ha contribuït a la millora de la tasca professional dels 
docents.  
 
Els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit territorial definit, i posen a 
l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics, i els ofereixen 
assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de trobada, d’intercanvi d’experiències i de recerca 
permanent. Alguns d’aquests serveis educatius tenen per objectiu donar suport a aspectes concrets dels 
currículums de l’alumnat amb necessitats educatives especials i alhora facilitar el desenvolupament de nous 
programes, metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de juny, pel qual es regulen els serveis 
educatius del Departament d’Ensenyament, modificat pel Decret 180/2005, de 30 d’agost - DOGC núm. 4460, 
d’1.9.2005) 
 

El Departament d’Ensenyament té en funcionament diversos Camps d’Aprenentatge en medis singulars de 
Catalunya, i concretament en l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà té establert el Camp d’Aprenentatge 
de l’Alt Berguedà donant suport als centres educatius, professorat i alumnat del territori. Que tal com estableix la 
disposició addicional quinzena de la LOE, correspon a l’Ajuntament la conservació, el manteniment i la vigilància 
del centre educatiu. 

 
Ambdues parts volen establir els mecanismes oportuns per col·laborar en el funcionament dels serveis educatius 
abans esmentats, per la qual cosa acorden formalitzar el present conveni amb subjecció a les següents 
 
 
CLÀUSULES 
 
PRIMERA.- L’objecte del conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l’Administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d'Ensenyament, i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per facilitar el 
funcionament del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà durant l’any 2015. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament de Guardiola de Berga es compromet a fer-se càrrec de les despeses  de la neteja de la 
seu del Camp d’Aprenentatge i de la part proporcional de la pòlissa d’assegurança de l’edifici (Escola Sant 
Llorenç). 
 



TERCERA.- El Departament d’Ensenyament es compromet a fer-se càrrec de les despeses de personal 
/equipament i material fungible del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Empordà. Aquestes dotacions romanen propietat 
del Departament d’Ensenyament. 

 
QUARTA.- El Departament d’Ensenyament aportarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà la quantitat de 
2.200,00€ per a col·laborar en les despeses de funcionament dels serveis educatius esmentades a la clàusula 
segona. 
 
El lliurament d’aquesta quantitat es tramitarà amb càrrec a la partida pressupostària D/226000800/4240/0000 del 
centre gestor EN07 per a l’any 2015, i supeditat a la condició suspensiva d’existència de crèdit adequat i suficient a 
l’esmentat pressupost. 

 

Així mateix el secretari-interventor de la corporació haurà de presentar el certificat, abans del 15 de novembre de 
2015, on es faci constar l’import corresponent a les despeses previstes agrupades per conceptes, amb indicació de 
quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En aquesta relació, també caldrà fer 
constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet la despesa, el creditor, l’import i la data de 
pagament, o el motiu, si escau, pel qual no s’ha pogut reconèixer la despesa. 

 

Per contribuir a les despeses derivades de l’execució d’aquest conveni, la Generalitat de Catalunya ha de 
compensar l’Ajuntament amb l’import previst i aquest s’obliga a executar el pressupost d’acord amb els 
conceptes de despesa que s’hi estableixen. Així mateix, l’Ajuntament ha de  justificar l’actuació efectuada en la 
forma, terminis i condicions que preveu aquesta clàusula, i trametre a la Generalitat de la Catalunya juntament 
amb aquesta documentació, l’escrit de proposta de pagament sol·licitant l’abonament de l’import 
corresponent. 

Una vegada notificada la conformitat per l’òrgan competent de la Generalitat de Catalunya en els termes previstos en el 
conveni, i transcorreguts quatre mesos des d’aquesta data sense que s’hagi efectuat el pagament, l’Ajuntament ha de 
requerir la Generalitat de Catalunya per tal que el faci efectiu en el termini màxim de dos mesos. Transcorregut aquest 
termini sense que s’hagi produït el pagament, l’ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de l’Estat, 
als efectes del que preveu l’article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local. 

No obstant això, i d’acord amb els termes previstos en el conveni, si la Generalitat de Catalunya comunica a 
l’Ajuntament la seva discrepància amb la documentació tramesa, aquest haurà d’ esmenar o rectificar l’error. Un cop 
rebuda la nova documentació, en el termini de dos mesos, la Generalitat ha de notificar la seva conformitat. Si és 
conforme, la Generalitat de Catalunya ha d’efectuar el pagament dins del termini de quatre mesos següents a la 
notificació. Transcorregut aquest darrer termini sense que s’hagi efectuat el pagament,i previ requeriment en la 
forma i condicions previstes en el paràgraf anterior, l’Ajuntament podrà comunicar-ho a l’Administració General de 
l’Estat, als efectes d’allò previst a l’article 57 bis de l’esmentada Llei 7/1985. 

La Generalitat de Catalunya podrà ampliar el termini de quatre mesos per a la realització dels pagaments, prèvia 
comunicació motivada a l’Ajuntament. En qualsevol cas, el període total de pagament no podrà excedir del doble de 
l’establert com a període mitjà de pagament de l’últim mes de referència, que correspongui a l’àmbit “Resta”, segons les 
dades publicades per  la Generalitat de Catalunya en el seu Portal de Transparència, sota el concepte de “Deute 
comercial i termini mitjà de pagament del sector públic administratiu. 

 

CINQUENA.- Aquest conveni serà vigent des del moment de la seva signatura, amb efectes des de l’1 de gener i 
fins el 31 de desembre de 2015 i es podrà prorrogar per anys naturals sempre que ho manifestin de manera 
expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la seva vigència. 
 
SISENA.- Seran causes de resolució del conveni: 
 
a) Mutu acord de les parts, manifestat per escrit. 
b) Denúncia d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
c) Les generals establertes a la legislació vigent. 
d) La impossibilitat manifesta, legal o material, de dur a terme el compliment de les seves previsions. 
 
SETENA.- Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes d’aquest 
conveni, seran resoltes per la persona titular del Departament d'Ensenyament. Contra els seus actes, que posen fi 
a la via administrativa, podrà interposar-se recurs davant la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 



En prova de conformitat signen les parts, per duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a 
l’encapçalament d’aquest document”. 
 

Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l‟Administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d‟Ensenyament, i l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en relació al camp 
d‟aprenentatge. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització del conveni anteriorment transcrit, 
així com de tots els documents que siguin necessaris per la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Departament d‟Ensenyament. 
 

 
5) ACORD SOBRE L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE LICITACIÓ I OBERTURA DEL 

PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA, ELS 
EDIFICIS MUNICIPALS I LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
Vist que l‟expedient de contractació s‟ha tramitat conforme preveu l‟article 109 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el text refós de la Llei de contractes del sector 
públic (endavant TRLCSP), havent-se justificat complidament la utilització en l‟adjudicació del contracte 
del procediment obert. 
 
Vistos els informes favorables units a l‟expedient emesos pel Secretari i Interventor.  
 
Atès que hi ha suficient consignació pressupostària per atendre al pagament del contracte de gestió del 
servei de manteniment de l‟enllumenat públic, la xarxa d‟abastament d‟aigua, els edificis municipals i la 
piscina municipal de Guardiola de Berguedà. 
 
Atès que completat l‟expedient de contractació procedeix de conformitat amb allò disposat a l‟article 110 
del TRLCSP, l‟aprovació del mateix, disposant l‟obertura del procediment de licitació, així com 
l‟aprovació de la despesa pluriennal derivada d‟aquesta contractació, IVA inclòs, es farà efectiva amb 
càrrec a l‟aplicació pressupostària 169/21 o equivalent dels pressupostos següents, (33.057,85 € 
exercici 2015, 33.057,85 € exercici 2016, 33.057,85 € exercici 2017 i 33.057,85 € exercici 2018)  tot 
d'acord amb el que estableix l'article 174 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Ple i per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟expedient de contractació pel procediment obert del contracte de gestió del servei de 
manteniment de l‟enllumenat públic, la xarxa d‟abastament d‟aigua, els edificis municipals i la piscina 
municipal de Guardiola de Berguedà. 
 
Segon.- Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives particulars i de Prescripcions tècniques 
que ha de regir la contractació per procediment obert del contracte de gestió del servei de manteniment 



de l‟enllumenat públic, la xarxa d‟abastament d‟aigua, els edificis municipals i la piscina municipal de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Tercer.- Sotmetre a informació pública, pel termini de vint dies naturals, el plec de clàusules 
administratives particulars i de Prescripcions tècniques, mitjançant un anunci publicat en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona perquè es puguin presentar reclamacions, i en el perfil del 
contractant. En el cas de no presentar-se al·legacions, aquest plec de clàusules es considerarà 
definitivament aprovat, sense necessitat d‟ulterior acord. 
 
Quart.- Simultàniament s‟acorda aprovar l‟expedient de contractació pel procediment obert del contracte 
de gestió del servei de manteniment de l‟enllumenat públic, la xarxa d‟abastament d„aigua, els edificis 
municipals i la piscina municipal de Guardiola de Berguedà, si bé aquesta s‟ajornarà en el cas que es 
presentin reclamacions contra els plecs. 
 
Cinquè.- Aprovar la despesa plurianual del contracte que ascendeix a 123.231,10 € (IVA No Inclòs). 
(Import de la despesa plurianual, incloses pròrrogues). 
 
Sisè.- Publicar l‟anunci de convocatòria de licitació del contracte al BOP i en el perfil de contractant, 
concedint un termini de vint-i-sis dies comptats des de la publicació de l‟anunci del contracte per  a la 
presentació de proposicions.  
 
Setè.- Facultar l‟Alcaldessa, o membre de la corporació en qui delegui, perquè dugui a terme totes les 
actuacions necessàries per a la tramitació i execució d‟aquests acords. 
 
Vuitè.- Publicar la licitació al web municipal.  

 
 
6) ACORD D’ADHESIÓ AL SERVEI DE RECEPCIÓ DE FACTURES PER VIA ELECTRÒNICA 

(SERVEI eFACT) DEL PROTOCOL DEL CONVENI DE L’ASSUMPCIÓ DE L’ASSISTÈNCIA A 
LA GESTIÓ ECONÒMICA LOCAL QUE OFEREIX LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
La incorporació de mitjans electrònics, informàtics i telemàtics en el desenvolupament de l‟activitat i 
l‟exercici de competències de les Administracions Públiques es fonamenta en l‟article 45 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i del procediment 
administratiu comú. Addicionalment, l‟article 6.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d‟accés electrònic 
dels ciutadans als Serveis Públics reconeix als ciutadans el dret a relacionar-se amb les 
Administracions Públiques utilitzant mitjans electrònics per l‟exercici dels drets previstos en l‟article 35 
de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, i concretament per  efectuar pagaments i realitzar transaccions, 
entre d‟altres actuacions, davant l‟Administració. 

 
Concretament, quant a l‟expedició de factures per mitjans electrònics la Directiva 2006/112/CE del 
Consell, de 28 de novembre de 2006, relativa al sistema comú de l‟impost sobre el valor afegit al seu 
article 235 estableix que es podran preveure condicions específiques per la seva expedició. 

 
L‟article 8 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació, preveu la possibilitat d‟expedir les factures per  qualsevol mitjà, en 
paper o en format electrònic, que permeti garantir a l‟obligat a expedir-les l‟autenticitat de l‟origen, la 
integritat del contingut i la llegibilitat, des de la data d‟expedició i durant tot el període de conservació. 
L‟article 9 d‟aquest mateix Reial decret condiciona l‟expedició de la factura electrònica al fet que el 
destinatari hi hagi donat el consentiment. 
 
En consonància amb tot això, la disposició addicional sisena de la Llei 29/2010, de 3 d‟agost, d‟ús de 
mitjans electrònics en el sector públic de Catalunya, determina que, en el termini de 6 mesos des de 
l‟entrada en vigor d‟aquesta Llei, les entitats que integren el sector públic de Catalunya han de garantir 
l‟acceptació de factures electròniques i n‟han de promoure l‟extensió entre llurs proveïdors. 



 
Per últim, cal fer referència a la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d‟impuls de la factura electrònica i 
creació del registre comptable de factures en el sector públic, aplicable a les factures emeses en el 
marc de les relacions jurídiques entre proveïdors de béns i serveis i les administracions públiques. 
D‟acord amb l‟article 4 d‟aquesta Llei, “tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a 
l‟Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l‟ús de 
la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d‟entrada que correspongui les 
entitats següents: 

 
a) societats anònimes; 
b) societats de responsabilitat limitada; 
c) persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola; 
d) establiments permanents i sucursals d‟entitats no residents en territori espanyol en els termes 
que estableix la normativa tributària; 
e) unions temporals d‟empreses; 
f) agrupació d‟interès econòmic, agrupació d‟interès econòmic europea, fons de pensions, fons de 
capital de risc, fons d‟inversions, fons d‟utilització d‟actius, fons de regularització del mercat 
hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d‟inversions.” 
 

L‟any 2007 la Diputació de Barcelona i el Consorci Administració Oberta electrònica de Catalunya van 
signar un conveni per a la promoció i el desenvolupament de projectes i serveis d‟administració 
electrònica en les administracions locals catalanes, que s‟ha anat prorrogant des d‟aleshores.  

 
Així mateix, la Diputació de Barcelona, per facilitar l‟efectiva implantació del Servei de facturació 
electrònica als Ens Locals, ha articulat un conveni específic amb el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya per a la prestació de serveis de factura electrònica als Ens i Organismes locals que tenen 
subscrit el conveni-tipus sobre l‟assumpció de funcions d‟Assistència en la Gestió Econòmica Local (en 
endavant ASGEL) per la Diputació de Barcelona amb l‟opció de connexió en xarxa. 

 
Aquesta Corporació a través del conveni-tipus ASGEL va encomanar la gestió d‟Assistència en la 
Gestió Econòmica a la Diputació de Barcelona, qui en l‟exercici de les seves competències de 
cooperació local (arts. 31 i 36 de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril) presta suport jurídic, tècnic i econòmic als 
municipis de la província en diversos àmbits. 

 
L‟esmentat conveni-tipus va ser objecte de rectificació per Dictamen de la Diputació de Barcelona del 
22 de novembre de 2007 per tal d‟esmenar l‟omissió observada a la clàusula dotzena “Declaració de 
fitxer automatitzat” del conveni-tipus referit. 

 
L‟abast i característiques dels diferents serveis que integren l‟ASGEL es van detallar al Protocol que 
complementa dit conveni-tipus, i que actualment ha estat objecte d‟actualització per part de la Diputació 
de Barcelona a fi i efecte d‟oferir i regular el servei de suport a la recepció de factures per mitjans 
electrònics provinents de qualsevol dels proveïdors d‟aquest Ens Local. 

 
Aquesta Corporació, dins el  context actual de les noves tecnologies de la informació i les 
comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació electrònica i d‟aquesta manera 
facilitar una Administració més propera i accessible.  

 
Per aquest motiu l‟AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, s‟adhereix al referit servei de 
recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT) en les condicions establertes al Protocol del 
Conveni de l‟assumpció de l‟ASGEL i al Conveni específic entre el Consorci Administració Oberta de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona a dalt esmentat vigent en cada moment.  

 
D‟acord amb els articles  21.1. a) i b) de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 53.1. a) i b) 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.  

 



Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Ple i per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Adherir-se al servei de recepció de factures per via electrònica (Servei e.FACT)  del Protocol 
del conveni de l‟Assumpció de l‟assistència a la Gestió Econòmica Local que ofereix la Diputació de 
Barcelona. 

 
Segon.- Donar el consentiment per a la recepció de factures electròniques d‟acord amb l‟establert a 
l‟article 9 del Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s‟aprova el Reglament pel qual es 
regulen les obligacions de facturació. 
 
 
7) CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL 

BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS 
PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, del conveni de col·laboració entre l‟Agència 
de Desenvolupament del Berguedà I l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per a l‟execució dels 
plans locals d‟ocupació, el contingut del qual és el que es transcriu literalment a continuació: 
 
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ I 
L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ 
EN RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 

 
Guardiola de Berguedà, 26 de gener de 2015 
 
REUNITS 
 
Per una banda,,  
 
Il·lustríssima senyora Montserrat Ribera i Puig, en representació de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en 
virtut de l’article 21.1.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i 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, facultada per a signar aquest document d’acord i assistida per la secretària-interventora, senyora 
Elisabeth Benitez i Vilajoana. 
 
Per altra banda, 
Il·lustríssim senyor Sergi Roca i Vargas, en representació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en 
qualitat de president, amb DNI núm. 77741536H, facultat per a signar aquest document en virtut d’allò establert en 
l’article 10 dels estatuts reguladors de l’Agència publicats en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, de data 
1 de març de 2013, assistit pel secretari interventor, senyor Gerard Soldevila i Freixa.  
 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest 
document, i  
 
MANIFESTEN 
 
1. La Direcció de Serveis de Concertació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona –BOPB- del dia 27 de desembre de 2013 publica l’aprovació del programa 
complementari de suport a l’economia productiva local, el seu règim de concessió i la resolució de concessió dels 
ajuts corresponents a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació” (Fase 1) i de l’obertura de 



convocatòria pública per a la concessió d’ajuts corresponents a les línies de suport “finançament de la reforma, 
rehabilitació i reparació d’elements constitutius de patrimoni singular local” i “finançament de la millora i del 
manteniment dels camins locals” (Fase 2) en el marc del pla “Xarxa de governs locals 2012-2015”.   
 
La línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” s’articula dins de l’àmbit de concertació de garantia 
de la prestació adequada de serveis públics locals del Protocol general de la Diputació de Barcelona, adreçada a 
contribuir al sosteniment de les despeses derivades de l’aplicació dels plans locals d’ocupació, en tant que 
instrument de promoció de la contractació laboral o nomenament interí de persones aturades per a la realització 
d’actuacions d’interès general, social i econòmic, tot apostant pel desenvolupament dels sectors productius a mig i 
llarg termini.   
 
2. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà  és  beneficiari de la subvenció atorgada per la Diputació de Barcelona 
atès l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona en data 19 de desembre de 2013 
mitjançant el qual s’atorga un ajut de 25.820,97 € (Codi XGL 13/X/99999) per finançament de plans locals 
d’ocupació inclosos en el marc del programa de suport a l’economia productiva local (Fase 1). L’Ajuntament 
accepta dit ajut mitjançant acord de la Junta de Govern Local celebrada el dia 11 de març de 2014.  
 
3. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà  és membre de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, la qual té 
com a objecte principal, entre d’altres, la dinamització i la facilitació del mercat de treball, així com l’assistència 
tècnica i el foment del desenvolupament del territorial i que l’Agència té plena capacitat jurídica d’obrar.  
 
4. La publicació en el BOPB del programa complementari de suport a l’economia productiva local, en el seu article 
10.2  estableix que “les agències de desenvolupament econòmic local tindran la consideració d’entitats executores 
en el marc dels ajuts atorgats a la línia de suport “finançament dels plans locals d’ocupació”, i d’acord amb la 
corresponent delegació per part dels ens destinataris”.  
 
5. D’acord amb l’article 34.5 dels estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats en 
el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, es podrà encarregar la realització d’activitats de caràcter material, 
tècnic o de serveis de la competència dels ens consorciats a través de l’encomanda o encàrrec de gestió, en que 
caldrà determinar-ne la concreció de l’activitat objecte de l’encàrrec, determinant-ne l’abast i el contingut de 
l’activitat encarregada, les raons que justifiquen l’encàrrec, la fórmula de finançament de l’activitat encarregada, 
amb indicació dels corresponents crèdits pressupostaris que es transfereixen, les relacions i actuacions per 
realitzar el seguiment i el control de l’encàrrec i el termini de vigència. 
 
6. Tenint en compte les manifestacions anteriors en data 17 de març de 2014 i per Junta de Govern Local es resol 
delegar l’execució de la línia de suport al finançament dels plans locals d’ocupació (Fase 1) al marc del Programa 
complementari de suport a l’economia productiva local a favor de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per 
tal que sigui aquesta entitat l’executora dels plans.  
 
7. Ambdues parts es reconeixen mútuament i recíprocament la capacitat legal necessària per a l’atorgament 
d’aquest conveni, motiu pel qual, 
 
ACORDEN 
 
Primer. Objecte del conveni  
L’objecte del conveni és establir l’encàrrec d’execució que efectua l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per a dur a terme la contractació dels plans locals d’ocupació atorgats 
mitjançant el finançament de la Diputació de Barcelona  i en relació a la meitat de l’ajut atorgat (12.910,48 €) i fins a 
31 de desembre de 2015. 
 
Per tant, d’acord amb el que considera l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, el present conveni regula 
l’execució dels plans d’ocupació a contractar des de l’1 de gener i com a màxim fins a 31 de desembre de 2015 i en 
funció de 12.910,48 euros corresponent a la meitat de l’import atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament.  
 
Els termes de l’execució per part de l’Agència i a petició de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà són els 
següents: 
 
Actuació: Contractació de plans locals d’ocupació i despeses derivades d’acord amb l’import atorgat per 

l’Ajuntament 
 

Titular de l’actuació Ajuntament de Guardiola de Berguedà 
Executor de l’actuació Agència   



Import  12.910,48 € 
Durada  
Administració concedent 

De l’1 de gener al 31 de desembre de 2015 
Diputació de Barcelona  

 
 
Segon. Descripció de les actuacions 
L’Agència de Desenvolupament del Berguedà contractarà treballadors/es i realitzarà les despeses derivades 
d’acord amb l’import atorgat i tenint en compte que les persones que es contractin prèviament es trobaran en 
situació legal de desocupació i preferentment estaran inscrites a un Servei Local d’Ocupació.  
 
Tercer. Drets i Obligacions de les parts 
Per part de l’Ajuntament: 
 

- L’Ajuntament subministrarà tota la documentació i informació necessària per tal de que l’Agència pugui dur 
a terme l’execució de les actuacions assenyalades 

- L’Ajuntament satisfarà l’import de 12.910,48 € establert per l’encàrrec d’execució a l’Agència mitjançant la 
corresponent transferència a favor de l’Agència i a la signatura d’aquest conveni. 

- L’Ajuntament tindrà dret en qualsevol moment de sol·licitar la informació sobre l’estat d’execució de les 
actuacions, així com qualsevol altre informació relacionada i que sigui necessària per a la supervisió de 
l’execució com a ens beneficiari de la subvenció. 

- L’Ajuntament conserva la titularitat de la competència i correspondrà a aquest l’adopció dels actes 
administratius definitius o complementaris que donin suport o en els que s’integri la concreta activitat 
objecte de l’encàrrec. 

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

 
 
Per part de l’Agència: 
 

- L’Agència tindrà dret a rebre tota la documentació i informació necessària per tal d’executar actuacions 
previstes. 

- L’Agència té l’obligació d’executar les actuacions objecte d’aquest conveni en el termini i en la forma que 
consten en aquest document, així com a seguir les directrius emanades de l’Ajuntament com a òrgan 
supervisor de l’execució del projecte. 

- L’Agència tindrà dret a percebre l’import en el termini i en la forma establerta en aquest conveni. 
- L’Agència amb l’import percebut per part de l’Ajuntament a més a més de les contractacions laborals 

previstes realitzarà la compra d’equips de protecció individual, roba de treball, formació obligatòria en 
prevenció de riscos laborals, entre d’altres i en funció de la diferència d’import que resti de les despeses 
de les contractacions laborals i l’import total atorgat.  

- L’Agència a petició de l’Ajuntament i d’acord amb aquest realitzarà el procés de selecció de les persones a 
contractar i per mitjà dels serveis tècnics propis. 

- L’Agència s’obliga a designar en el termini màxim de deu dies a comptar des de la data de signatura 
d’aquest conveni una persona responsable que actuarà com a interlocutor de l’Agència i vetllarà pel 
compliment del conveni formant 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 conveni de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i 
per l’interlocutor / responsable de conveni de l’Agència.  
 
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 sobre el grau de compliment del 
conveni. 
 
Quart. Vigència del conveni 



La vigència s’estableix en el període comprès des de la data de la signatura d’aquest conveni fins a la finalització  
de l’execució de les actuacions. En qualsevol cas el termini màxim de vigència s’estableix en el 31 de desembre de 
2015. 
 
Per la naturalesa d’aquest conveni no s’admet pròrroga del mateix, sense perjudici de que ambdues parts puguin 
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 establertes. 
 
Sisè. Naturalesa jurídica del conveni 
La naturalesa jurídica del conveni és administrativa i s’ha efectuat a l’empara d’allò establert en l’article 34 dels 
estatuts reguladors de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i d’acord amb allò establert en l’article 15 de la 
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú, i l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya. 
 
En el supòsit de divergències en l’aplicació o interpretació del conveni, a manca d’acord mutu, la seva resolució 
serà competència de la jurisdicció contenciosa administrativa, d’acord amb la Llei de la Jurisdicció Contenciosa 
Administrativa. 
 
I en prova de conformitat, ambdues parts, signen aquest conveni per duplicat exemplar i a un sol efecte en el lloc i 
en la data indicats en l’encapçalament.  

 

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà 
il‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per a l‟execució dels plans locals d‟ocupació. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització del conveni anteriorment transcrit, 
així com de tots els documents que siguin necessaris per la seva execució. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
 
8) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’ARRANJAMENT, PAVIMENTACIÓ I 

CONSERVACIÓ DE CARRERS I PLACES A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Vist el projecte d‟”Arranjament Pavimentació i Conservació de carrers i Places a Guardiola de 
Berguedà”, redactat per l‟Arquitecte municipal. 
 
Atès que el projecte esmentat compleix la normativa urbanística, així com les prescripcions tècniques 
que hi són aplicables. 
 
Atès que el projecte d‟obres de referència conté l‟estudi de seguretat  i salut que preveu l‟article 5 del 
Reial Decret 1627/1997, de 24 d‟octubre, mitjançant el qual s‟estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Atès que el procediment d‟aprovació dels projectes d‟obres locals requereix, segons l‟article 37 del 
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies, 



o de 15 en el supòsit de què com el present es decreti la urgència de la tramitació, i l‟aprovació 
definitiva. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 20 de juny de 2007. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment  el projecte d‟obres locals ordinàries anomenat “Projecte d‟Arranjament 
Pavimentació i Conservació de carrers i Places a Guardiola de Berguedà”, amb un pressupost de CENT 
VINT-I-CINC MIL EUROS (125.000,00 €), Iva Inclòs. 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de TRENTA dies, a comptar 
des de la publicació de l‟Anunci corresponent al BOP i al tauler d‟anuncis de la casa Consistorial. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa – Presidenta per la formalització d‟aquest acord. 
 
 
9) DONAR COMPTE DELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL QUART TRIMESTRE DEL 

2014 A EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 15/2010 
 
Es dóna compte a la Junta de Govern Local dels informes que trimestralment s‟han de trametre al 
Ministeri d‟Economia i Hisenda a efectes de donar compliment a l‟article 4 de la Llei 15/2010, de 5 de 
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre a través de la que s‟estableixen les mesures 
de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que seguidament es detallen: 
 
 
Trimestre:  Quart 

        

    
 

    
 

Període mitjà de pagament excedit (PMPE) 
(Dies) 

      

        
 

 

    

Dins període 
  

Fora 
període 

 

 

Pagaments realitzats 
en el Trimestre 

        

    
Núm. Pagaments Total 

 
Núm. pagaments Total 

          
 

Despeses en Béns Corrents i Serveis 

 

62,69 69,00 165 38.382,17 179  54.643,24 

     Aplicats a Pressupost (Capitol 2) per 
articles 

62,69 69,00 165 38.382,17 179  54.643,24 

     20- Arrendaments i Cànons 

 

0,00 0,00 0 

 

0   

     21- Reparació, Manteniment i 
conservació 

50,03 21,83 3 820,91 42  15.059,63 

     22- Material, Subministrament i Uns 
altres 

65,43 86,98 159 37.337,86 135  39.534,16 

     23- Indemnització per raó del servei 

 

29,32 58,14 3 223,40 2  49,45 

     24- Despesa de Publicacions 

 

0,00 0,00 0 

 

0   

     26- Treballs realitzats per Institucions 
s.f. de lucre 

0,00 0,00 0 

 

0 
 

 

     27- Despeses imprevistes i funcions no classificades0,00        0,00 0 0,00 0    

     2 - Sense desagregar 

  

0,00 0,00 0 

 

0    

  Pendents d'aplicar a pressupost 

 

0,00 0,00 0 

 

0    

Inversions reals 

  

175,09 145,09 0 

 

6  48.255,81  

  Aplicats a Pressupost (Capítol 6) 

 

175,09 145,09 0 

 

6  48.255,81  

  Pendents d'aplicar a pressupost 

 

0,00 0,00 0 

 

0    

Altres Pagaments realitzats per operacions comercials44,47      20,54          1 693,88 2  5.080,56  



  Aplicats a Pressupost 

  

44,47 20,54 1     693,88 2    5.080,56  

  Pendents d'aplicar a Pressupost 

 

0,00 0,00 0 

 

0 

 
  

Sense desagregar 

  

0,00 0,00 0 

 

0 

 
  

  Aplicats a Pressupost 

  

0,00 0,00 0 

 

0 

 
  

  Pendents d'aplicar a Pressupost 

 

0,00 0,00 0 

 

0 

 
  

TOTAL 

   

98,86 100,72 166 39.076,05 187 
 

107.979,61 
 

          
  

 
 

Interessos de demora pagats en el període 
 

 
Interessos de demora pagats en el trimestre 

 

 
Nombre de 
pagaments 

 

 
Import total 

 
Despeses en Béns Corrents i serveis 
Inversions reals 
Alres Pagament realitzats per operacions comercials 
Sense desagregar 
TOTAL 

 

 
0 
0 
0 
0 
0 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 

 
Factures o documents justificatius pendents de pagament al final del trimestre 

 
 

 
 

Factures o pagaments justificatius 
pendents de pagament al final del 

trimestre 
 

 
PMPP/Di

es 

 
 

PMPPE/Dies 
 

Pendent de pagament al final del trimestre 

 
Dins període legal pagament a 

final del trimestre 

 
Fora període legal 

pagament a final del 
trimestre 

N.Operacions Total 
N. 

Operacions 
Total 

 
Despeses en Béns Corrents Serveis 
  20- Arrendaments i Cànons 
  21- Repar Mant i  Conservació 
  22- Material, Subministrament, altres 
  23-Indemnització per raó de servei 
  24- Despesa de publicacions 
  26- Treballs fets p Inst. s.f.  de lucre 
  27- Despeses imprevistes i f no clas 
  2- Sense desagregar 
Inversions reals 
Altres pagaments realitzats per 
operacions comercials 
Sense desagregar 
TOTAL 
 

 
110,55 

0,00 
26,51 

138,09 
18,68 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

28,87 
0,00 

 
0,00 

84,34 

 
237,08 

0,00 
17,20 

276,60 
7,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

46,79 
0,00 

 
0,00 

198,70 
 

 
28 
0 
9 

17 
2 
0 
0 
0 
0 
7 
0 
 

0 
35 

 
14.194,89 

 
4.282,97 
9.871,58 

40,34 
 
 
 
 

8.631,29 
 
 
 

22.826,18 

 
21 
0 
7 

13 
1 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
 

0 
25 

 
8.727,33 

 
1.259,85 
7.398,96 

32,52 
 
 
 
 

2.204,63 
 
 
 

10.931,96 

 

 
 
 

Factures o documents justificatius que al final del trimestre, hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin tramitat els corresponents 

expedients de reconeixement de l’obligació 
 



 

 
Factures o documentes justificatius que al final del 

trimesre, hagin transcorregut més de tres mesos des de 
la seva anotació en el registre de factures i no s’hagin 

tramitat els corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació 

 

Període mitjà 
operacions 
pendents de 

reconeixement 
(PMOPR) 

 

Pendent de 
reconeixement 

obligacions 

Número Total 

 
Despeses Corrents en Béns i Serveis 
Inversions reals 
Sense desagregar 
TOTAL 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
0 
0 
0 
0 
 

 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

 
 
Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar el compliment a l‟article 4 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre a través de la que s‟estableixen les 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Donar compte dels informes anteriormente transcrits. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri d‟Hisenda i Adminsitracions Públiques 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció dels citats acords. 
 
 
 
10) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA PER TUTELA FINANCERA DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA 
 
Vista l‟obligació que tenen els ens locals de rendir informació a Tutela financera relativa a la Llei de 
lluita contra la morositat en forma d‟informe trimestral, a l‟empara de lo establert a la resolució 
ECO/1406/2011, d‟1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l‟Ordre ECF/138/2007, de 27 
d‟abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens local, el contingut del qual es 
transcriu a continuació: 
 

Informe de Tresoreria. Tutela finanera 
 

“Comunicació de l'informe trimestral de tresoreria previst a l‟article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de 
modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s‟estableixen mesures de lluita contra la moros itat en 
les operacions comercials. 
 
Les entitats públiques empresarials locals i les societats mercantils subjectes a tutela financera han d‟elaborar 
aquest informe per a cada any natural. Per aquest motiu, no han d'emplenar l'apartat "Trimestre" i les referències 
del quadre al trimestre s'han d'entendre referides a l'any natural que figura a l'apartat "Exercici". 
 

Informe 
Exercici: 2014    Trimestre: Quart 
 

 Número Import 
 

% 
 



 
Pagaments realitzats durant el trimestre dins del termini legal 
Resta de pagaments 
Pagaments totals durant el trimestre 
Obligacions pendents en les quals s’estigui incomplint el termini 
legal a la data de tancament del trimestre natural 

 
 

 
166 
187 
353 

25 

 
39.076,05 

107.979,61 
147.055,66 
10.931,96 

 
26,57 
73,43 

100,00 
0,00 

 
 
Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar la informació relativa al compliment dels 
terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat subjecta a tutela 
financera, en el format model IT, informe de tresoreria, amb el detall del nombre i import dels 
pagaments realitzats durant el període, dins i forma del termini legal, i de les obligacions pendents en 
les quals s‟incomplieixi el termini legal en la data de tancament del període. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Donar compte de l‟informe de tresoreria anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord. 
 
 
11) DONAR COMPTE DEL PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROEÏDORS TRIMESTRAL 

 
Vista l‟obligació que tenen els ens locals de rendir informació a Tutela financera relativa a la Llei de 
lluita contra la morositat en forma d‟informe trimestral, a l‟empara de lo establert a la resolució 
ECO/1406/2011, d‟1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l‟Ordre ECF/138/2007, de 27 
d‟abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens local, el contingut del qual es 
transcriu a continuació: 
 
TRIMESTRE QUART TRIMESTRE 
ANY 2014 
 

CODI ENTITAT ENTITAT RÀTIO 
D‟OPERACIONS 

PAGADES 

RÀTIO 
D‟OPERACIONS 
PENDENTS DE 

PAGAMENT 

PERÍODE MITJÀ 
DE PAGAMENT 
TRIMESTRAL 

09-08-099-AA-000 Guardiola de 
Berguedà 

58,54 14,19 5,28 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer: Donar compte de l‟informe de tresoreria anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri d‟Hisenda i Administracions Públiques. 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord. 
 
 

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 23:28 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


