04/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE JUNY DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, essent les onze hores i catorze
minuts del dia 8 de de juny de 2016, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Rubén Lladós i
Gómez, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera
convocatòria.
Assisteixen a l'acte la Regidora Sra. Ivet Moncusí i Valls.
Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix 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 a l'ordre del dia de la
convocatòria:
Prèviament a iniciar la sessió, el Sr. Alcalde vol que consti a l’acta que assisteixen a l’acte com
a convidats, els organitzadors de l’esdeveniment extraordinari, el Sr. DP i GC. Alhora que vol
deixar constància que s’ha fet arribar a tots els veïns una carta convocant-los al Ple i que
únicament hi assisteix el Sr. MSM.

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN DATA 9
DE MARÇ, I DE LES ACTES DELS PLENS EXTRAORDINARIS CELEBRATS EN DATA 4 I
31 DE MAIG DE 2016
Es sotmet al Ple de la Corporació, el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de
març i de les actes dels plens extraordinaris celebrats en data 4 i 31 de maig de 2016.
El Ple de la Corporació, acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de desembre de 2015.
____________________________________________________________________________
Per unanimitat, s’acorda aprovar el redactat de l’acta del ple ordinari celebrat en data 9 de març
i de les actes dels plens extraordinaris celebrats en data 4 i 31 de maig de 2016.

2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCADIA NÚMS. 9/2016, 10/2016, 11/2016,
12/2016, 13/2016, 14/2016, 15/2016, 16/2016, 17/2016, 18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016,
22/2016, 23/2016, 24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016 i 28/2016
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 09/2016 ACCEPTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FOMENT DE
L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 10 de març de 2016, a través de
la qual s’aprovà el programa complementari de foment de l‘ocupació i de suport a la integració
social, per la suma de 12.575,89 €.
Destinar l’import de la subvenció a la línia 1 de Suport al Foment de l’ocupació.
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Delegar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà l’execució de l’actuació.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut de 12.575,89 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa
complementari de foment de l‘ocupació i de suport a la integració social.
Segon.- Destinar la totalitat de la subvenció a l’execució de la línia 1 de Suport al Foment de
l’ocupació.
Tercer.- Delegar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà l’execució de l’actuació.
Quart.- Notificar el present Decret a la Diputació de Barcelona i a l’Agència de
Desenvolupament del Berguedà.

DECRET D’ALCALDIA NÚM. 10/2016 DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA
Per part de l’empresa “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U”, es va sol·licitar permís
per poder substituir sis pals de fusta existents per altres sis suports de formigó amb el seu
conductor per encreuament de carretera asfaltada, de línia elèctrica de mitja tensió a 25Kv a la
zona del Collet, amb la finalitat de millorar la xarxa elèctrica.
Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals,
Aquesta Alcaldia, en ús de les facultats que li han estat legalment atribuïdes,
HA RESOLT,
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d’obres en l’expedient informat favorablement pels
serveis tècnics municipals que es relaciona a continuació:
a) EXPEDIENT 01/2016, “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.L.U”, per poder substituir
sis pals de fusta existents per altres sis suports de formigó amb el seu conductor per
encreuament de carretera asfaltada, de línia elèctrica de mitja tensió a 25Kv a la zona del
Collet, amb la finalitat de millorar la xarxa elèctrica, previ pagament de l’impost i taxa
corresponent.
Condicions Complementàries:
“El P.O.U.M. de Sant Jaume de Frontanyà va ser aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 22 de febrer de 2008, i va ser publicat en el D.O.G.C. el
29 de febrer de 2008.
S’aporta el projecte per a canviar sis pals de fusta existents per sis altres suports de formigó
amb el seu conductor per encreuament de carretera asfaltada, per tal de millorar la xarxa
elèctrica, a l’indret conegut com “El Collet”.
El número de sol·licitud és 84QU9C, i l’expedient 207.512, i el projecte ha estat realitzat per
FLS, col·legiat 23.858 del col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya, amb el número
de visat 144.060 de data 24/11/2015.
L’empresa executora es ELECTROMECÀNICA SOLER, SL amb un pressupost d’execució
material de l’obra civil de 4.650,00 €.
No és una obra de nova execució en sòl no urbanitzable, sinó que es tracta una obra de millora
i substitució de l’existent. Es una obra compatible amb la legalitat urbanística.
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Emeto informe FAVORABLE per a canviar sis pals de fusta existents per sis altres suports de
formigó per tal de millorar la xarxa elèctrica, a l’indret conegut com “El Collet”.
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el següent detall:
Taxa:
ICIO:
TOTAL:

4650 x 1% = ............................................46,50 €
4650 X 3% =...........................................139,50 €
.................................................................186,00 €

Tercer.- NOTIFICAR el present acord al peticionari de la llicència.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 11/2016 ACCEPTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FONS DE PRESTACIÓ
“DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000
HABITANTS”
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través de
la qual s’acordà concedir un ajut de 1000,00 € dins del fons de prestació del programa
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants”.
Atès que la concessió d’aquest ajut ve condicionat a l’acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut de 1000,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el fons de
prestació del programa “Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de
5000 habitants”.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 12/2016 ACCEPTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FONS DE PRESTACIÓ
“FINANÇAMENT DE L’ÀMBIT DE BENESTAR SOCIAL”
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través de
la qual s’acordà concedir un ajut de 1500,00 € dins del fons de prestació del programa
“Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.
Atès que la concessió d’aquest ajut ve condicionat a l’acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut de 1500,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el fons de
prestació del programa “Finançament de l’àmbit de Benestar Social”.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

3

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 13/2016 ACCEPTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FONS DE PRESTACIÓ
“D’EQUIPS DE DIGITALITZACIÓ I EMMAGATZEMATGE”
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’acord adoptat per la Junta de
Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través de
la qual s’acordà concedir un ajut de 1000,00 € dins del fons de prestació del programa
“D’equips de digitalització i emmagatzematge”.
Atès que la concessió d’aquest ajut ve condicionat a l’acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut de 1000,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el fons de
prestació del programa “D’equips de digitalització i emmagatzematge”.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 14/2016 ACCEPTANT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA
PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FONS DE PRESTACIÓ
“DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES CULTURALS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000
HABITANTS”
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de la Diputació de Barcelona, en sessió de
data 25 de febrer de 2016, a través de la qual s’acordà concedir un ajut de 1000,00 € dins del
fons de prestació del programa “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de
menys de 5000 habitants”.
Atès que la concessió d’aquest ajut ve condicionat a l’acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Acceptar l’ajut de 1000,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el fons de
prestació del programa “Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de
5000 habitants”.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 15/2016 AUTORITZANT AL MOTOR ANTIC DE LA
GARROTXA EL SEU PAS PEL MUNICIPI EL PROPER DIA 21 DE MAIG DE 2016, AMB
MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DE LA XII CLASSIC DELS VOLCANS
Vista la instància presentada per l’entitat Motor Antic Garrotxa, a través de la qual sol·licita
permís de pas pel municipi el proper dia 21 de maig de 2016, amb motiu de la celebració d’un
esdeveniment no competitiu amb vehicles clàssics i antics, anomenat XII CLASSIC DELS
VOLCANS.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
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Primer.- Autoritzar a l’entitat Motor Antic Garrotxa, el seu pas pel municipi el proper dia 21 de
maig de 2016, amb motiu de la celebració d’un esdeveniment no competitiu amb vehicles
clàssics i antics, anomenat XII CLASSIC DELS VOLCANS, si bé condicionat a que demanin el
corresponent permís a Trànsit, als Mossos d’Esquadra, que circulin únicament per carreteres i
pistes autoritzades, i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a les
coses, respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i
deixant-ho tot en les mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que
aquest acte pogués ocasionar.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 16/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 31 DE MARÇ DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 31 de
març de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de SET-CENTS SETANTAQUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (774,61 €), estant totes elles conformades
per les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 31 de març de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat
de SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (774,61 €),
estant totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 17/2016 APROVANT LA RELACIÓ DE FACTURES
PRESENTADA PER LA INTERVENCIÓ MUNI/CIPAL
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat
de DOS MIL NORANTA-SIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.096,03 €), estant totes elles
conformades.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de DOS MIL NORANTASIS EUROS AMB TRES CÈNTIMS (2.096,03 €), i procedir al seu pagament dins dels terminis
legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries corresponents.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 18/2016 APROVANT L’INFORME ELABORAT PER LA
TREBALLADORA SOCIAL DE CONCESSIÓ D’UN AJUT
Vist l’informe elaborat en data 30 de març de 2016, per la Treballadora Social del municipi, la
Sra. Montserrat Pedrals, a través del qual manifesta la necessitat d’atorgament d’un ajut de
777,90 € a una família del municipi amb necessitats econòmiques, pel pagament del loguer.
Vist l’ajut atorgat per la Diputació de Barcelona a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà,
dins del programa de cohesió social.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
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Primer.- Aprovar l’informe elaborat per la Treballadora Social en data 30 de març de 2016,
concedint l’ajut sol·licitat amb càrrec a la partida del programa de cohesió social de la Diputació
de Barcelona.
Segon.- Notificar el present acord a la Treballadora Social.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 19/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL PAS
PEL MUNICIPI D’UNA ACTIVITAT DE RUTA 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE
VIATGE TURÍSTIC FAMILAIR EN VEHICLES TOT TERRENY I SUV (Parc del Cadí i
Prepirineus)” ELS PROPERS DIES 14 AL 16 DE MAIG DE 2016

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal, donant trasllat a la petició formulada pel Sr.
JMCM, a través de la qual demana autorització per dur a terme una activitat de ruta 4x4
anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny i SUV (Parc del Cadí
i Prepirineus)” els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, per pistes i camins que travessen el
terme municipal.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, es durà a
terme una activitat de ruta 4x4 anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles
tot terreny i SUV (Parc del Cadí i Prepirineus)” per pistes i camins que travessen el terme.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin els corresponents
permisos i autoritzacions sectorials als organismes competents, així com als propietaris dels
terrenys per on transcorrin i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a
les coses, respectant el terreny, circulant únicament per pistes i camins autoritzats, recollint tota
la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que
ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués ocasionar.
Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del berguedà

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 20/2016, APROVANT EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ
ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT
JAUME DE FRONTANYÀ PER A L’EXECUCIÓ DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN
RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT
A LA INTEGRACIÓ SOCIAL
Vista la proposta de conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà i l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, en relació als plans d’ocupació del
programa complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració local, el contingut del
qual es transcriu literalment a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL
BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE SANT JAUME DE FRONTANYÀ PER A L’EXECUCIÓ
DELS PLANS LOCALS D’OCUPACIÓ EN RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DE SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL.

Sant Jaume de Frontanyà, 27 d’abril de 2016
REUNITS
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Per una banda,,
Il·lustríssim senyor Ruben Lladós Gómez, en representació de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà 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, facultat per a signar aquest
document i assistit per la secretària-interventora municipal, senyora Elisabeth Benitez
Vilajuana.
Per altra banda,
Il·lustríssim senyor David Font Simon, en representació de l’Agència de Desenvolupament del
Berguedà en qualitat de president, amb DNI 39362101Q, 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 Cooperació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci al
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 21 de març de 2016 publica
l’anunci d’aprovació del Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la
integració social, del seu règim de concertació i de la concessió d’ajuts, en el marc del Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”.
El Ple de la Diputació de Barcelona celebrat el 26 de novembre de 2015 va aprovar el Pla
“Xarxa Governs Locals 2016-2019”, que és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona, així com també el seu Protocol
general, que té com a finalitat establir el marc general i el procediment d’implementació de les
actuacions i dels recursos que es comprenguin al Pla de referència.
L'esmentat Protocol general preveu que els recursos tècnics, econòmics i materials del Pla es
posin a disposició dels
seus destinataris a traves de tres instruments principals: Meses de concertació, Catàlegs de
serveis i Programes complementaris, essent aquests últims instruments específics elaborats de
forma contingent per tal d'ajustar-se a les
necessitats dels governs locals de l’àmbit territorial de la Diputació i, de manera especial, per
pal·liar els efectes econòmics derivats de les situacions conjunturals i d’urgència. Als efectes de
la configuració del regim regulador dels
instruments de cooperació local i de la distribució dels recursos, el Protocol general del Pla
"Xarxa de Governs Locals
2016-2019" estableix els principis generals que guien i orienten l'exercici de les competències
en matèria de cooperació
i assistència local de la Diputació de Barcelona, a mes de tots aquells aspectes relatius a la
gestió dels instruments de
cooperació.

2. L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà és beneficiari de la subvenció atorgada per la
Diputació de Barcelona atès l’anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
de data 21 de març de 2016 i pel que s’estableix la concessió inicial dels ajuts atorgats en el
marc del “Programa complementari de foment de l’ocupació i de suport a la integració social”,
d’acord amb la distribució i els imports màxims que, per a cada destinatari i línia de suport es
detallen a continuació, desglossats en funció de l’assignació pressupostària anual de la
Diputació de Barcelona.
Línia 1: Suport integral al foment de l’ocupació

import
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Suport als plans locals d'ocupació

12.575,89

Suport a la formació

1.440

Total línia 1:

14.015,89

L’ajuntament accepta dit ajut d’acord amb el document P3-001-16 de 16 de març de 2016.
3. L’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà 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 foment de l’ocupació i de suport a
la integració social, en el seu article 8.4 estableix que “les agències de desenvolupament
econòmic local tenen la consideració d’entitats executores en el marc dels ajuts atorgats a
través del Programa Complementar, de conformitat amb la delegació formalitzada pe part dels
ens locals 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 –BOPB- del dia 12 de
novembre de 2015, 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 20 d’abril de 2016 i per Junta de
Govern es resol encarregar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà la gestió de la línia
1 de Suport integral al foment de l’ocupació.
7. Ambdues parts certifiquen que compleixen i estan al corrent de les seves obligacions
tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Així mateix,
certifiquen que a la data d’aquest conveni, entre ambdues administracions, no existeixen
obligacions meritades pendents de liquidar.
8. 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 Sant Jaume
de Frontanyà 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 totalitat de l’ajut atorgat i fins a 31 de desembre de 2016.
Els termes de l’execució per part de l’Agència i a petició de l’Ajuntament de Sant Jaume de
Frontanyà són els següents:
Actuació:

Línia 1: Suport integral al foment de l’ocupació. a) Suport als plans locals
d’ocupació i suport a la formació.

Titular de l’actuació
Executor de l’actuació
Import Total:
Durada
Administració concedent

Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà
Agència
12.575,89 €
Del 26 d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016
Diputació de Barcelona
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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 inscrites al Servei d’Ocupació de Catalunya i no poden estar
cotitzant en cap dels règims de la Seguretat Social previstos al TRLGSS.
Les tasques que hauran de realitzar seran les pròpies de peó forestal del municipi.
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 contracta a l’Agència, fora d’aquest conveni i via factura emesa, la part de
la Formació de la Línia 1.2, per l’import de 1.440euros, que correspon a 90 euros/hora
x 8 hores x Nº participants.
L’Ajuntament satisfarà la totalitat de l’import, l’import del conveni més l’import de la
facturació de la Formació, és a dir, els 14.015.89 €, mitjançant la corresponent
transferència bancària al número bancari a nom de l’Agència ES76 2100 3343 5922
0001 2074 o bé al ES06 2013 0053 1802 0040 9569.
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 l’Ajuntament
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.
L’Ajuntament facilitarà a l’Agència els informes necessaris de les persones
seleccionades que s’han de contractar en funció dels diferents llocs de treball a cobrir.

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 satisfarà tant les despeses de
contractació de personal com la compra d’equips de protecció individual, roba de
treball, formació obligatòria en prevenció de riscos laborals i revisions mèdiques
inicials.
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 /
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responsable de conveni de l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà 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 dia 31 de desembre de 2016.
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”.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà
i l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, en relació als plans d’ocupació del programa
complementari de foment de l’ocupació i suport a la integració local, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar el present decret a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 21/2016 DONANT-ME PER ASSABENTAT DE LES
DOMICILIACIONS EFECTUADES DEL 1 AL 30 D’ABRIL DE 2016
Vistes les transferències i domiciliacions bancàries efectuades des del dia 1 fins el dia 30 d’abril
de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de DOS MIL SET-CENTS VINT-I-
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QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.724,81 €), estant totes elles conformades
per les regidories competents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- Donar-se per assabentats de les transferències i domiciliacions bancàries efectuades
des del dia 1 fins el dia 30 d’abril de 2016, ambdós inclosos, que ascendeixen a la quantitat de
DOS MIL SET-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS (2.724,81
€),estant totes elles conformades per les regidories competents.
Segon.- Donar compte del present Decret en el proper Ple que se celebri.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 22/2016 APROVANT 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 CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (5.890,17 €), estant
totes elles conformades, per les regidories corresponents.
En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,
DECRETO,
Primer.- aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de CINC MIL VUIT-CENTS
NORANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS (5.890,17 €) i procedir al seu pagament dins dels
terminis legalment establerts, amb càrrec a les partides pressupost+àries corresponents.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 23/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL PAS
PEL MUNICIPI D’UNA ACTIVITAT DE RUTA 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE
VIATGE TURÍSTIC FAMILAIR EN VEHICLES TOT TERRENY I SUV (Parc del Cadí i
Prepirineus)” ELS PROPERS DIES 14 AL 16 DE MAIG DE 2016

Vista la instància presentada pel Consell Comarcal, donant trasllat a la petició formulada pel Sr.
JMCM, a través de la qual demana autorització per dur a terme una activitat de ruta 4x4
anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny i SUV (Parc del Cadí
i Prepirineus)” els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, per pistes i camins que travessen el
terme municipal.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que els propers dies 14 a 16 de maig de 2016, es durà a
terme una activitat de ruta 4x4 anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles
tot terreny i SUV (Parc del Cadí i Prepirineus)” per pistes i camins que travessen el terme.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin els corresponents
permisos i autoritzacions sectorials als organismes competents, així com als propietaris dels
terrenys per on transcorrin i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a
les coses, respectant el terreny, circulant únicament per pistes i camins autoritzats, recollint tota
la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que
ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués ocasionar.
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Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del berguedà

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 24/2016, DONANT-NOS PER ASSEBENTATS DEL PAS DE
LA II MARXA CICLOTURISTA DE BERGA:LA RUTA MINERA, PEL MUNICIPI, EL PROPER
DIA 17 DE JULIOL DE 2016
Vista la instància presentada per l’entitat “Marxa Cicloturista: La Ruta Minera”, a través del qual
ens comuniquen que el proper dia 17 de juliol de 2016, transcorrerà pel municipi, la II Marxa
Cicloturista de Berga: La Ruta Minera.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que el proper dia 17 de juliol de 2016 transcorrerà pel
municipi, la II Marxa Cicloturista de Berga: La Ruta Minera.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin el corresponent
permís a Trànsit, que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a les coses,
respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho
tot en les mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest
acte pogués ocasionar.
Tercer.- Comunicar el present acord a l’entitat “Marxa Cicloturista: La Ruta Minera”.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 25/2016, APROVANT LA RELACIÓ DE FALLITS
PROPOSADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA

Vista l’expedient col·lectiu de crèdits incobrables de persones físiques inferiors a 1000 € de
data 9 d’octubre de 2015, que conté els documents i l’historial de cadascun dels tràmits
efectuats amb el número de relació 15001 de propostes de fallits originals (rebuts i liquidacions)
de la totalitat de deutors inclosos en l’expedient col·lectiu esmentat, per un import total de
798,90 € presentada per l’Organisme de gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Aprovar la relació de fallits núm. 15001 proposada per l’organisme de Gestió tributària
de la Diputació de Barcelona.
Segon.- Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 26/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE A LA
FINCA DE CASABLANCA ES DUU A TERME UNA ACTIVITAT D’UNA EXPLOTACIÓ DE
BOVÍ DE CARN EN RÈGIM EXTENSIU
Vista la documentació presentada a l’Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, concretament
la memòria Tècnica per la legalització de l’activitat d’una explotació de boví de carn en règim
extensiu a la finca ”Casablanca”, dins del terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà,
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juntament amb la certificació tècnica realitzada per l’Enginyera Tècnica Agrícola la Sra.
Montserrat Marsiñach i Simón, i la declaració responsable del titular de l’activitat el Sr. Manel
Serres Martinez.
Vista la sol·licitud al Registre d’explotacions ramaders subjectes a autorització al DAAM i la
Memòria per al Registre d’explotacions ramaderes, subexplotacions bovines.
Vist que l’espai de pastura de l’explotació justifica la càrrega de nitrogen en una superfície de
pastura de 133,43 Ha sobre una superfície de pastura disponible total de 286,98 Ha.
Vist que la capacitat de bestiar boví en extensiu és de 75 vaques, 2 toros, 50 vedells de cria, 30
vedelles de reposició i 8 cavalls.
Atès que l’activitat no es troba classificada a les taules d’Annexes de la Llei 20/2009, de 4 de
desembre, de prevenció i control de les activitats, modificada per la Llei 9/2011, Llei 5/2012,
Llei 2/2014, Llei 3/2015 i llei 16/2015.
Vist l’informe de compatibilitat urbanística favorable elaborat per l’Arquitecte municipal en data
11 d’abril de 2016
Vist l’informe favorable elaborat per l’enginyer del Consell Comarcal en data 6 de maig de
2016.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides
HE RESOLT
Primer.- Donar-me per assabentat de l’activitat de l’explotació de boví de carn en règim
extensiu a la finca ”Casablanca”, dins del terme municipal de Sant Jaume de Frontanyà,
regentada pel Sr. Manel Serres Martinez, amb una capacitat de bestiar boví en extensiu de 75
vaques, 2 toros, 50 vedells de cria, 30 vedelles de reposició i 8 cavalls.

Segon.- Comunicar el present al Sr. Manel Serres Martinez.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 27/2016, DE MODIFICACIÓ DEL CALENDARI FISCAL EN
RELACIÓ A LA TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA, EXERCICI 2016

L'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona porta a terme actuacions en
relació a la gestió, recaptació i inspecció referent a la Taxa per subministrament d'aigua, de
l'Ajuntament de Sant Jaume de Frontanyà, a l'empara de la delegació efectuada per aquest
Ajuntament en la Diputació de Barcelona.
Per tal de poder dur a terme el cobrament de la Taxa de subministrament d'aigua,

DECRETO,
PRIMER. Modificar el calendari fiscal en relació a la Taxa per subministrament d'aigua, exercici
2016, que serà en les dates següents:
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 1R TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 2N TRIMESTRE
TAXA PER SUBMINISTRAMENT D'AIGUA - 3R TRIMESTRE
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27/07/2016
27/10/2016
27/01/2017

27/09/2016
28/12/2016
30/03/2017

SEGON: Comunicar el present acord a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació de
Barcelona perquè publiqui la modificació del calendari fiscal i porti a terme el cobrament en
voluntària de la taxa en les dates citades.

DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 28/2016, DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL PAS
PEL MUNICIPI D’UN ESDEVENIMENT DE VEHICLES HISTÒRICS, ANOMENADA “XVI
CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA” EL PROPER 18 DE JUNY DE 2016

Vista la documentació que ens ha estat tramesa pel Servei català de trànsit, donant trasllat de
la documentació presentada per l’entitat “ESCUDERIA DE GIRONELLA”, a través de la qual
sol·liciten permís de pas per celebrar el dia 18 de juny de 2016 de l’esdeveniment amb vehicles
històrics anomenada “XVI CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA”, per carreteres i pistes que
travessen el terme municipal.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides

HE RESOLT

Primer.- Donar-nos per assabentats que el proper dia 18 de juny de 2016, es durà a terme un
esdeveniment amb vehicles històrics anomenat“XVI CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA”, per
carreteres i pistes que travessen el terme.
Segon.- Condicionar el pas al fet que els organitzadors de la prova demanin els corresponents
permisos i autoritzacions sectorials als organismes competents, així com als propietaris dels
terrenys per on transcorrin i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i a
les coses, respectant el terreny, circulant únicament per carreteres i pistes autoritzades,
recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-ho tot en les mateixes
condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte pogués
ocasionar.
Tercer.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de l’adopció dels citats acords.

3.- INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
Per part del Sr. Alcalde s’informa que en aquest Ple es va convocar a tots els veïns del municipi
mitjançant tramesa de la convocatòria i a més es va penjar la convocatòria al taulell d’anuncis
per tal que tothom n’estigués assabentat, que un dels punts que es volia informar en aquest Ple
és de l’esdeveniment extraordinari que es durà a terme al mes de juliol a la finca de Vilarrassa,
i que l’únic veí que assisteix a l’acte és el Sr. MSM.
El Sr. Alcalde informa que l’aprovació del festival és competència municipal, que en tot moment
s’ha seguit el procediment legalment establert a la Llei i al reglament; que s’han demanat els
informes sectorials als organismes competents, que s’està a l’espera de que arribi algun
informe i de l’aprovació del PAU que està sent informat pel Consell Comarcal; i un cop es
disposi de tots els informes es procedirà a l’atorgament de la llicència.
Que no entén l’actitud d’alguns veïns, que no hi ha hagut cap veí que s’hagi vingut a informar
sobre l’esdeveniment ni a veure l’expedient que hi ha a l’Ajuntament, ni a sol·licitar cap
informació.
Que creu que aquest esdeveniment és una bona oportunitat per dinamitzar el municipi i per
donar-lo a conèixer.
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4.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 11:25 hores, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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