01/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 13.00 hores del dia 13 de gener de dos mil vint-iú, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr.
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra.
Àngels Arasa Uriach. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 01/03/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 30 DE
DESEMBRE DE 2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 30 de desembre de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 30 de desembre de 2020.
2) ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
Vista la sol·licitud formulada pel Sr. JBM, través de la qual sol·licita, una targeta d’aparcament per a
persones amb discapacitat, per a titular no conductor.
Vist l’informe de Treballadora Social, a través del qual s’informa que es compleixen tots els requisits
legalment establerts per poder disposar de la referida targeta.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, per a titular no conductor,
al Sr. JBM.
Segon.- Que per part dels Serveis Socials Municipals es lliuri la tarja al Sr. JBM, per a persones amb
discapacitat, per a titular no conductor.
Tercer.- Comunicar aquest acord als responsables dels Serveis Socials i a la interessada.
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A)

Número: 2021-0001 Data: 01/03/2021

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

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 01/03/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 13 DE GENER DE 2021

3) ACORD AUTORITZANT LA TRANSMISSIÓ DE LA TITULARITAT DE LA LLICÈNCIA DE TAXI
NÚM. 4

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar al Sr. José-Manuel Rodríguez Ortega la transmissió de la titularitat de la llicència de
taxi núm. 4, fins ara titularitat del Sr. Francesc-Xavier Colell Bonet, en favor del Sr. José-Manuel
Rodríguez Ortega, amb transmissió de vehicle, si bé condicionat al compliment de tots els requisits
establerts la Llei 19/2003, de 4 de juliol, de taxi i les normes que la desenvolupen.
Segon.- Girar la liquidació de la taxa per transmissió de titularitat.
Tercer.- Comunicar el present acord al Sr. José-Manuel Rodríguez Ortega, al Sr. Francesc-Xavier Colell
Bonet i al Servei Territorial de Transports a Barcelona del Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.
4) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A
L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I
TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni de gestió entre
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Agència de Desenvolupament de berguedà, per a l’execució
d’actuacions en el marc del programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, el
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL
MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
ENTITATS QUE INTERVENEN
D’una banda, l’Il·lm. Sr. Josep Lara Tristante Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, actuant
en la representació que li atribueix l’article 53 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, assistit per la Sra. Elizabeth Benítez
Vilajuana Secretària de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
I de l’altra, el Sr. Lluis Vall Carrillo, en representació de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà CIF
P5826801B en qualitat de President, amb DNI núm.39381475R , facultat per a signar aquest document
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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 9 de juliol de 2019.

Codi Validació: 6L4QLZAQZ9CQFNSGH2GPYZXS5 | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 6

S’ha presentat el document privat signat entre el Sr. Francesc-Xavier Colell Bonet i el Sr. José-Manuel
Rodríguez Ortega de transmissió de la llicència de taxi núm. 4 de data 8 de gener de 2021, juntament
amb la fotocòpia del DNI i el carnet de conduir del Sr. Ortega, l’alta de treballadors autònoms i una
declaració jurada conforme acredita compleix tots els requisits per a prestar el servei de taxi exigits per
la Llei 19/2003, de 4 de juliol, de taxi i les normes que la desenvolupen, i que no té pendent de
pagament cap sanció pecuniària imposada per resolució ferma en via administrativa per alguna de les
infraccions tipificades per aquesta Llei relacionades amb la prestació de serveis amb la llicència objecte
de la transmissió.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició presentada pel Sr. José-Manuel
Rodríguez Ortega a través de la qual sol·licita la transmissió de la titularitat llicència de taxi núm. 4, fins
ara titularitat del Sr. Francesc-Xavier Colell Bonet, amb transmissió de vehicle.

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, senyora
Lourdes Anglada Codina.
Ambdues parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la
formalització del present Conveni, i

II.

Aquest programa té per objecte la prestació de cooperació econòmica per tal que els ens destinataris
duguin a terme actuacions de promoció de l’ocupació i de reactivació econòmica, ja siguin de caràcter
preventiu i/o proactiu, basades en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital
de les persones i les empreses cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i
igualitari.

III.

D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions es poden portar
a terme a través del propi ens, per si mateix o a través d’ens instrumentals, en aquest segon supòsit
sempre que la matèria formi part de l’àmbit d’actuació de l’ens, d’acord amb els seus estatuts, i en els
termes dels articles 32 i següents de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector
Públic. Es poden executar també a través d’altres ens locals que ostentin la condició de destinataris
del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, amb qui es formalitzi un encàrrec en els
termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

IV.

Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, és un ens local que disposa de competències a l’àmbit
del foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i és destinatari de la
subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, per
un import de 6.096,94 € (3.963,01 € pel 2021 i 2.133,93 € pel 2022).

V.

Que l’ens l’Agència de Desenvolupament del Berguedà té plena capacitat jurídica d’obrar per tal de
desenvolupar el projecte i té la condició de destinatari del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals
2020-2023.

VI.

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.

VII.

Que és d’interès de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà executar dins de les seves competències i
àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” a
través d’un encàrrec de gestió a favor de l’ens de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà donat
que no es disposa de mitjans propis necessaris i per tal d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia
aquest projecte.

VIII.

Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula
els encàrrecs de gestió, com a l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya, s’estableix que la realització d’activitats
de caràcter material, tècnic o de serveis de la competència dels òrgans, els organismes o les entitats
públiques, pot ser encarregada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa
administració o d’una altra de diferent per raons d’eficàcia o quan no es tinguin els mitjans tècnics per
a dur-la a terme i, també, que l’encàrrec s’ha de formalitzar tenint en compte una sèrie de
determinacions que s’hi estableixen, elements aquests que es donen en l’objecte i els objectius del
present conveni.
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Que la Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 12/11/2020 ha aprovat
el Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia”, en el marc del Pla de concertació “Xarxa de
Governs Locals 2020-2023”, així com el règim regulador i la concessió d’ajuts als ajuntaments de la
província de Barcelona.
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I.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EXPOSEN

Que ambdues parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les condicions
en que s’efectuarà l’encàrrec de gestió per portar a terme les actuacions de les diferents línies de
treball i per tal de deixar constància d’aquests acords formalitzen el present conveni/acord, prèviament
aprovat pels respectius òrgans de govern de cada ens, i que es regirà per les següents,
CLÀUSULES
Primera.- Objecte de l’encàrrec de gestió
1.1. L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà encarrega a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
l’execució de les actuacions incloses en les línies d’actuació del Programa específic “Treball, Talent i
Tecnologia” aprovat per la Diputació de Barcelona.

Aquest programa es fonamenta en l’impuls de la tecnologia i en l’acompanyament a la transició digital de
persones, empreses i institucions. Les actuacions desenvolupades s’hauran de desplegar tenint en
compte les persones i empreses de l’àmbit territorial municipal, a través de l’execució de les línies
d’actuació previstes en el Programa:
-

Línia 1. Anàlisi i diagnosi de la situació actual
Línia 2. Aliances estratègiques desenvolupament del pla integral
Línia 3. Desenvolupament competencial de les persones
Línia 4. Impuls capacitat productiva i transformació teixit empresarial

L’ens encarregat de l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió
dins les anteriors línies d’actuació, i d’acord amb el Pla d’Acció presentat i el que s’estableix a l’article 12
del règim aprovat.
Tercera.- Obligacions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
3.1 Supervisar l’activitat encarregada per tal que les actuacions realitzades per encàrrec es desenvolupin
en el marc competencial i normatiu vigent.
3.2 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquest encàrrec de gestió a la
seva ciutadania i a les empreses.
Quarta.- Obligacions de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
4.1 L’ens Agència de Desenvolupament del Berguedà es compromet a executar les actuacions objecte
del present encàrrec d’acord amb el règim regulador del Programa Treball, Talent i Tecnologia”, els
criteris tècnics establerts per la Diputació de Barcelona al document “Orientacions per a l'elaboració
del pla d'acció”, així com en el propi Pla d’acció presentat. Es compromet també a comunicar l’inici i
finalització dels treballs.
4.2 A la finalització de l’encàrrec, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà es compromet a justificar
a l’Ajuntament la relació de despeses realitzades vinculades a l’execució de les línies d’actuació per
l’import transferit, així com una memòria tècnica de les actuacions desenvolupades. Aquesta
documentació l’haurà de presentar també a requeriment de l’ajuntament beneficiari, en el supòsit que
aquest es vulgui acollir a la justificació voluntària entre el 02/01/2022-15/11/2022.
4.3 L’Agència de Desenvolupament del Berguedà es compromet a conservar els documents justificatius
de l’aplicació dels fons rebuts per un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització
del termini de presentació de les justificacions.
Cinquena.- Entrada en vigor i vigència
El present conveni d’encàrrec de gestió entrarà en vigor a partir de la seva signatura i serà vigent fins al
31/12/2022, data de finalització de l’execució del Programa “Treball, Talent i Tecnologia”.
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Segona.- Execució de les actuacions

Número: 2021-0001 Data: 01/03/2021

1.2. Aquest encàrrec de gestió no comporta cessió de titularitat de la competència ni dels elements
substantius del seu exercici, i és responsabilitat de qui encarrega dictar els actes o les resolucions
de caràcter jurídic necessaris en l’activitat material objecte d’encàrrec.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

IX.

No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels compromisos
econòmics establerts.
Sisena.- Financiació de l’encàrrec
Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es
compromet a transferir a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà l’import de 3.963,01 € a la data de
la signatura del present coveni d’encàrrec, corresponent a l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per
poder dur a terme les actuacions objecte d’aquest encàrrec de gestió.
Setena.- Comissió de seguiment i avaluació

8.2 La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els seus articles 6.3 i 32,
estableix que els encàrrecs dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, no tenen la
consideració de contracte i, per tant, estan exclosos de la llei de contractes.
8.3 L’encàrrec de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni s’ha d’ajustar a les seves
clàusules i al previst a la normativa esmentada i en aquest sentit, s’ha d’adaptar a les normes de
desenvolupament d’aquella que es puguin aprovar.
8.4 Les actuacions derivades de l’encàrrec de gestió s’han d’adequar al previst al Pla d’Acció presentat
pel Programa “Treball, Talent i Tecnologia” així com també als acords que es puguin adoptar de
conformitat amb el previst a la clàusula segona.
8.5 El present marc jurídic es completa de forma subsidiària amb el previst a la normativa de règim local i
en concret, a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (arts. 28, 57) i pel
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.
Novena. Protecció de dades de caràcter personal
Les parts es reconeixen mútuament com a Responsables del tractament i s’obliguen a complir el
Reglament europeu 2016/679, de 27 d’abril, general de protecció de dades (RGPD) i la Llei orgànica
3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
Els signants i les persones de les que per l’acompliment de l’objecte del present conveni es tractin dades
personals, seran informades del tractament de les seves dades per tots els responsables amb la finalitat
de formalitzar-lo i de complir i executar les obligacions derivades del mateix, detallant tot el que s’indica a
l’art. 13 del RGPD.
Per a qüestions relacionades amb la protecció de dades les persones Delegades de Protecció de Dades
de les parts en seran les interlocutores.
Desena.- Extinció i Causes d’extinció
El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l’encàrrec de gestió.
A més, podran ser causes d'extinció del present encàrrec de gestió:
a) Mutu acord de les parts.
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
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8.1 La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, en el seu article 11, i la Llei 26/2010,
de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, en el
seu article 10, regulen els encàrrecs de gestió.
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Vuitena.- Marc jurídic

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’encàrrec de gestió, si escau, es crearà una
Comissió de seguiment per a la interpretació i resolució dels problemes o incidències que puguin
plantejar-se durant l’execució de les actuacions. Aquesta Comissió estarà formada per un representant de
cada entitat signatària.

d) Denúncia de qualsevol de les parts, amb comunicació escrita a l’altra, amb 1 mes d’anticipació a la
data prevista per deixar sense efecte el present conveni.
Onzena. Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encàrrec de gestió
Correspon a ambdues entitats signatàries del present conveni l’explotació de la documentació derivada
de la prestació del servei o la que resulti de l’elaboració d’informes, estudis o qualsevol altre tipus de
contingut que es pugui elaborar dins del seu àmbit territorial.
En tota la documentació hi constarà el logotip del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” i el logotip de la
Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació. Es podrà
fer constar també la titularitat municipal, el logotip i la imatge corporativa.
Dotzena.- Difusió de les activitats acordades

Aquest conveni té naturalesa administrativa, quedant fora de l'àmbit d'aplicació de la Llei de Contractes
del Sector Públic, regint-se per a la seva interpretació i desenvolupament, per les seves pròpies clàusules
i, supletòriament, per l'ordenament jurídic administratiu.
La resolució de les controvèrsies que poguessin plantejar-se sobre la interpretació i execució d’aquest
conveni, hauran de solucionar-se per mutu acord de les parts expressat en el si de la Comissió de
seguiment i avaluació.
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest conveni que no poguessin ser resoltes per
la Comissió de seguiment i avaluació, restaran sotmeses a la jurisdicció contenciós administrativa.
La responsabilitat que es pugui generar enfront tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni correspon a l’ens executor material de les actuacions.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de gestió entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i
l’Agència de Desenvolupament de berguedà, per a l’execució d’actuacions en el marc del programa
“Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona, anteriorment transcrit.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització de present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14.25 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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Tretzena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats
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Quan una de les parts faci ús de la imatge corporativa de l’altre, es seguiran les instruccions sobre imatge
corporativa que puguin establir-se al respecte per cadascuna de les parts.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Ambdues parts acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest conveni
d’encàrrec de gestió en la que hi podran incloure: títol, contingut i termini de realització. Es permet a la
Diputació de Barceloma fer ús d’aquesta possiblitat d’informació i difusió pública.

