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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA A L’AJUNTAMENT EL DIA 2 D’AGOST DE
2021 A LES 21.30 HORES 

Identificació de la sessió

Núm.: 07/2021
Data: 2 d’agost de 2021
Horari: 21.30 hores
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament

Assistents
Alcalde:
Joan Riera Comellas

Regidors:
Maria Milagros Martínez Adan
Ivette Font Font
Carles Orra Boix
David Quinetero González
Pilar Sancho Orra
Íngrid Bofill Vilamala

Secretari-Interventor :
Jordi Gros Roca

Ordre del dia

1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
2. Despatx oficial.
3. Donar compte de les resolucions.
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost.
5. Coneixement del compliment de la Llei 15/2010, de modificació de la Llei 3/2004, per la qual

s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en operacions comercials.
6. Aprovació del Compte General de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020.
7. Aprovació de l’adhesió al contracte 2019.03-d1 de l’acord marc de subministrament d’energia

elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2019.03).
8. Aprovació de la gestió del Padró d’habitants del municipi de Vilanova de Sau per part de la

Diputació de Barcelona.
9. Aprovació del Pla Estratègic d’Inversions del mandat actual (PEIM).
10. Aprovació de la proposta de festes locals per a l’any 2021.
11. Aprovació de l’encomana de la gestió relativa a les actuacions de promoció de l’ocupació i de

reactivació econòmica en el marc del programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” i
aprovació del seu conveni regulador.

12. Mocions, Precs i preguntes.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR

De la redacció de l’acta de la sessió anterior, tots els membres del Ple en tenen coneixement ja
que disposen d’una còpia.

El Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple, l’acta del dia
7 de juny de 2021.

2.- DEPATX OFICIAL

Es posa a disposició dels regidors/res els llibres de registre d’entrades i sortides de l’Ajuntament a
la secretaria d’aquesta Corporació.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

3.- DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS.
Tal i com s’estableix en l’article 42 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Corporacions Locals, l’alcalde ha de donar compte de les resolucions que ha dictat des de la
darrera sessió ordinària per tal que els regidors/es coneguin el desenvolupament de l’administració
municipal als efectes de control i fiscalització dels òrgans de govern, previst en els articles 22.2 a) i
46 e) de la Llei de Bases de Règim Local.
Des de la última sessió ordinària fins a la convocatòria del present Ple s’han dictat les resolucions
de la núm. 2021/080 a 2020/098.

Per tot això el Ple es dona per assabentat

4.DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST.

Es dona compte de l’estat d’execució del vigent pressupost municipal a data 30 de juny de 2021,
en aplicació del que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en concordança amb l’article
59 de les bases d’execució del pressupost que estableix que trimestralment, la intervenció,
presentarà al Ple Corporatiu, per conducte de l’alcaldia, l’estat d’execució del pressupost al nivell
de desagregació en què s’executi així com el resum dels moviments i estat de tresoreria des de
l’última sessió.
Per tot això el Ple es dona per assabentat.

5. CONEIXEMENT DEL COMPLIMENT DE LA LLEI 15/2010, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI
3/2004, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT EN
OPERACIONS COMERCIALS.
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Per part del secretari s’informa del compliment als terminis previstos a la Llei 15/2010 de
modificació de la Llei 3/2004, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en
operacions comercials en relació el pagament de les obligacions d’aquest Ajuntament
corresponent al segon trimestre de 2021.

Els regidors/es han pogut examinar les dades trameses al Ministeri d’Hisenda.

Per tot això el Ple es dona per assabentat.

6. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A
L’EXERCICI 2020.
Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament, corresponent a l’exercici pressupostari de 2020,
juntament amb tota la seva documentació annexa al mateix, d’acord amb la legislació vigent.

Vist el dictamen de la Comissió Especial de Comptes, emès en data 24 de maig de 2021.

Considerant que l’expedient fou exposat al públic, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona del dia 28 de maig de 2021, al tauler d’anuncis municipal i al web
corporatiu pel termini legalment establert, i que no s’hi ha formulat al·legacions, reclamacions,
objeccions o suggeriments, segons costa en el certificat emès pel secretari municipal.

Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
municipal, els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar el Compte General de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, corresponent a l’exercici
econòmic 2020.

Segon.- Retre el Compte General així aprovat, i remetre tota la documentació que l’integra, per a
la seva fiscalització, a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, d’acord amb el que estableix
l’article 212.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març.

7. APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONTRACTE 2019.03-D1 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS
DE CATALUNYA (EXP. 2019.03).

Antecedents.-

1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 1 d’octubre de
2020, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat
amb els plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats per
Resolució de Presidència del CCDL de data 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant
de l’entitat, la selecció de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a
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les entitats locals de Catalunya (Expedient 2019.03), d’acord amb el següent detall d’empreses
seleccionades:

ENDESA ENERGIA, SAU: Lots 1, 2 i 3.
NEXUS ENERGIA, SA: Lots 1, 2 i 3.
GAS NATURAL COMERCIALIZADORA, SA: Lots 1,2 i 3.
IBERDROLA CLIENTES, SAU: Lots 1, 2 i 3.
ENDESA ENERGÍA RENOVABLE, SL: Lots 4, 5, 6 i 7.
ELECTRA CALDENSE ENERGIA, SA”: Lots 4, 5, 6 i 7.
IBERDROLA SERVICIOS ENERGÈTICOS, SA: Lots 4, 5, 6 i 7.
HIDOELÉCTRICA DEL VALIRA, SA: Lot 6.

2.- En data 6 de novembre de 2020, un cop notificat l’acord esmentat a l’apartat anterior a totes les
empreses licitadores, i havent transcorregut el termini legalment establert per a la interposició de
recurs especial en matèria de contractació, es va procedir a formalitzar l’Acord marc en qüestió
amb les empreses seleccionades, abans relacionades.

3.- Posteriorment, en data 12 de novembre de 2020, la Presidència d’aquest Consorci va adoptar
la Resolució núm. 68/2020 per la que es resolgué, entre d’altres, aprovar l’expedient de
contractació i el corresponent plec de clàusules administratives particulars del procediment amb
número de referència 2019.03.D01, per a l’adjudicació dels lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (expedient
núm. 2019.03), mitjançant el procediment de subhasta electrònica entre les empreses
seleccionades en l’Acord marc del que deriva. Prèvia tramitació del corresponent procediment
administratiu seleccionades i va adjudicar els lots 1, 2 i 3 de l’Acord marc a favor de l’empresa que
va obtenir el millor preu en les  subhastes electròniques, d’acord amb la fórmula i les taules de
preus de sortida i valors del percentatge sobre el consum total anual per tarifa i període, previstos
en el PCAP d’aplicació, de la que en resultà adjudicatària l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU pel
que fa als lots 1 i 2 i l’empresa IBERDROLA CLIENTES SAU pel lot 3.

4.- En data 8 de gener de 2021, es van formalitzar, entre el CCDL i les empreses adjudicatàries
dels lots 1, 2 i 3, el corresponent contracte de subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el
procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.

Fonaments de Dret.-

Disposició addicional 3a. de la  LSCP, en relació a la Disposició addicional 5a de la LBRL, en la
redacció donada per la LRSAL.

Articles 227 i ss. de la  LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes.

Articles 219 a 222 de la LCSP en relació al règim dels Acords marc.
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Article 153 de la LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius mitjançant la
signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.

Plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques aprovats per Resolució
de Presidència núm. 30/2020, de 22 de juny de 2020 i publicats al perfil de contractant de l’entitat,
que regeixen l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats
locals de Catalunya (Exp. 2019.03).

Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la Presidència núm.
68/2020, de 12 de novembre de 2020 i publicats al perfil de contactant de l’entitat que regeixen el
procediment derivat de l'Acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.03 D01).

Article 52 i ss. 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, i resta de disposicions vigents concordants en matèria de
règim local que regulen el règim de funcionament i competències de les entitats locals.

Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret assenyalats, el
Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple municipal els
següents

ACORDS

Primer.- Disposar l’adhesió del municipi de Vilanova de Sau al contracte 2019.03-D1 de l’Acord
marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Exp. 2019.03), per una durada de dotze mesos, a partir de l'1 de juliol de 2021, període que es
podrà prorrogar per tres períodes més de 12 mesos cadascun.

Segon.- Aprovar la contractació del subministrament d’energia elèctrica dels punts de
subministrament (CUPS) de titularitat de l’Ajuntament de Vilanova de Sau, ordenats per lot, que
s’inclouen al contracte:

Ens Local CIF CUPS Tarifa (*)
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031448478730001BE0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031408294078001GP0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465010001XB0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465011001FE0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465012001MX0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465019001XH0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446464965001PE0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465032001RT0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031408248538001MP0F 2.0DHA
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AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465009001JT0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446464944001SK0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031446465013001WK0F 2.1DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031408238353001KY0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031448084772001DY0F 2.0A
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031448423167001BP0F 2.0DHA
AJUNTAMENT DE VILANOVA DE SAU P0830400H ES0031408521122001CZ0F 2.0A

*Incloure els CUPS de les tarifes següents: 3.1A i 6.1A

Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes són en tot moment les publicades a la
pàgina web de l’ACM que deriven de les actualitzacions previstes en els plecs dels preus resultants
de les subhastes realitzades el 24 de novembre de 2020.

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 24 del Plec de
clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2019.03 D1).

Els preus del terme de potència, d’acord amb el que estableixen els plecs, són fixats per la
regulació vigent. 

Tercer.- Aprovar l’autorització i disposició de la despesa  per import de 10.964,40 que s’imputarà,
dins del pressupost municipal de l’any 2021 , amb càrrec a les aplicacions pressupostàries núm.:
22100 161 i 22100 165.

Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU, empresa adjudicatària de l’Acord marc de
subministrament d’energia elèctrica, tot donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

Cinquè.- Notificar l’adopció d’aquest acord al CCDL i a l’ACM, així com a la resta d’interessats que
s’escaigui, i donant-li els efectes de publicitat que siguin preceptius.

8. APROVACIÓ DE LA GESTIÓ DEL PADRÓ D’HABITANTS DEL MUNICIPI DE VILANOVA DE
SAU PER PART DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.

Atesa la gestió del Padró Municipal d’Habitants corresponent al municipi de Vilanova de Sau,
realitzada per part de la Diputació de Barcelona i que s’ha facilitat a aquest Ajuntament la xifra de
població a 1 de gener de 2021.

Atès que d’acord amb la normativa vigent, cal procedir a l’aprovació la gestió del Padró d’Habitants
d’aquest municipi realitzada per la Diputació de Barcelona, en la data de referència.

En ús de les atribucions plenàries de l’article 52 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat per Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i l’article 81 del Reglament de
població i demarcació territorial dels ens locals, aprovat per Reial Decret 1690/1986, de 11 de juliol.
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Per tot això el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que composen el Ple
municipal els següents

ACORDS

Primer.- Aprovar la gestió del Padró d’habitants del municipi de Vilanova de Sau –realitzada per la
Diputació de Barcelona-, i els resultats de la revisió anual del Padró municipal d’habitants, de la
qual resulta que la xifra oficial de població del municipi de Vilanova de Sau a 1 de gener de 2021
és de 314 habitants.

Segon.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari l’Alcalde-President de la corporació
per a l’atorgament de quants documents siguin necessaris per a la plena efectivitat dels acords
adoptats.

9. APROVACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC D’INVERSIONS DEL MANDAT ACTUAL (PEIM).
La necessitat de planificar amb una projecció de futur esdevé especialment necessari i evident
després de quasi dos anys de mandat.

Aquest document o Pla Estratègic d’Inversions Municipal (PEIM) neix amb la voluntat d’identificar
els principals reptes i inversions que s’han de dur a terme, tenint en compte les necessitats
principals i les previsions de recursos realistes en que l’Ajuntament pot comptar.

Per tot això, el Ple aprova per majoria absoluta de sis dels set regidors presents, dels set que
composen el Ple municipal els següents

ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla Estratègic d’Inversions Municipals (PEIM) del mandat actual que contempla
les actuacions següents i el text íntegre que consta a l’annex del present acord.

 Renovació de l’antic edifici de la casa del mestre, actual biblioteca i antic museu, com a
extensió a les actuals aules educatives de l’escola i habilitació d’un espai pels joves.

 Renovació de la Plaça Major.
 Execució del projecte  de  millora  de  l’abastament  d’aigua  a  Vilanova  de  Sau.
 Millora i manteniment de la xarxa de camins.
 modernització tecnològica i l’eficiència de les oficines municipals.
 Implantació d’un punt de recàrrega de vehicles i substitució de l’enllumenat públic.


Segon.- Fer-ho públic a la web de l’Ajuntament.

La regidora Pilar Sancho Orra justifica el seu vot en contra perquè cal revisar les actuacions
proposades.
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ANNEX

A) ACTUACIONS

Analitzades les principals necessitats d’infraestructures del municipi es considera que l’actual
consistori ha de prioritzar actuacions que tinguin com a objectiu:

Promoure la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de les infraestructures i dels béns i
equipaments públics
Promoure la modernització tecnològica i l’eficiència en la utilització dels recursos de les
estructures administratives i de gestió del govern municipal.
Promoure un espai públic inclusiu i que contribueixi a la qualitat de vida i a la salut de les
persones
Promoure l’acció climàtica per a un ús sostenible dels recursos hídrics o energètics.

D’acord amb aquest principis s’han establert les següents actuacions:

1.- Renovació de l’antic edifici de la casa del mestre (actual biblioteca i antic museu) com a
extensió a les actuals aules educatives de l’escola i habilitació d’un espai pels joves.

Amb aquesta inversió es permetrà ampliar els serveis educatius i juvenils de la població de
Vilanova de Sau a favor d’un reequilibri territorial que eviti la pèrdua de la població del municipi,
posant èmfasi a les necessitats detectades en el col·lectiu de joves.

L’adequació de l’espai consistirà en habilitar noves aules per l’escola les Roques del municipi, així
com un punt de trobada pels joves de Vilanova de Sau.

2.- Renovació de la Plaça Major.

Degut al transit pesat que circula per la Plaça Major, majoritàriament autobusos que es dirigeixen
a la casa de colònies del Company, afegint a les fortes temperatures del municipi, la llosa que es
va col·locar en alguns indrets està malmesa i pot provocar danys a les persones.

També és voluntat ampliar l’accés de la Plaça pel carrer Guilleries mitjançant una cessió de part
d’una finca, d’acord amb la normativa urbanística del municipi i la voluntat del propietari afectat.

3.- Execució del projecte  de  millora  de  l’abastament  d’aigua  a  Vilanova  de  Sau.

La present actuació consisteix  en  la  interconnexió  de  les  dues  xarxes  d’abastament d’aigua
potable existents al municipi per tal de poder garantir el subministrament amb  la  qualitat
adequada,  per  la problemàtica  ocorreguda en  la  captació de Crous en els últims anys, en
època d’estiatge problemes de microalgues i en episodis de pluges problemes de terbolesa, amb
els perills de salubritat per a la població  que  suposa,  fet  que  ha  comportat  el  tall  de
subministrament  en diferents períodes i ha comportat haver d’omplir els dipòsits amb cisternes,
amb el sobrecost que ha suposat per l’ajuntament.
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4.- Millora i manteniment de la xarxa de camins.

En nostre municipi amb més de 58 km2 té una extensa xarxa de camins de més de 100 km. Això
comporta una gran despesa pel seu manteniment garantint en tot moment l’accés dels veïns que
viuen en els habitatges disseminats.

L’Ajuntament ha de continuar invertint, com ha fet sempre, en la millora i manteniment dels
camins del municipi.

5.- Modernització tecnològica i l’eficiència de les oficines municipals.

En els últims anys l’Ajuntament ha promogut la modernització tecnològica i l’eficiència de les
estructures administratives i de gestió de l’Ajuntament.

Per donar continuïtat a aquesta actuació cal plantejar una modernització interior de l’Ajuntament
que inclogui una sala multifuncional de despatx i videoconferències, ja que les visites presencials
a diferents organismes o de formació del personal difícilment tornaran a ser les habituals.
Aquestes millores han de contenir mesures d’estalvi energètic.

6.- Implantació d’un punt de recàrrega de vehicles i substitució de l’enllumenat públic.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau s'ha compromès a contribuir de forma activa a l’assoliment de
l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant actuacions a tot
el territori del municipi. En aquest sentit, referma la voluntat de continuar impulsant iniciatives que
promoguin l'assoliment dels ODS en totes les seves actuacions.

Les actuacions que es portaran a terme a curt termini és la instal·lació d’un punt de recàrrega de
vehicles elèctrics per tal d’incentivar l’adquisició d’aquest entre els veïns així com la substitució de
l’enllumenat per tecnologia LED.

B) FINANÇAMENT

Pel que fa als recursos, es preveuen les transferències provinents del Pla únic d’obres i servei de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat de Catalunya, el Programa General d’Inversions (PGI) de la
Diputació de Barcelona, així com la utilització de recursos propis provinents del romanent generat
per l’Ajuntament en els últims anys.

10.PROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 2022.

En data 30 de juny de 2021 s’ha publicat en el DOGC l’Ordre EMT/138/2021, de 25 de juny, per la
qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2022.



CODI DE L’EXPEDIENT: 231  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_231_SESSIO ORDINARIA 2 D'AGOST DE 2021

Vist que l’article 37.2 de l’Estatut dels treballadors indica que de les catorze festes laborals, dues
tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret de la Generalitat on s’estableixen que les dues
festes locals seran fixades per Ordre del Departament, a proposta dels municipis respectius,

Per tot això, el Ple adopta per unanimitat dels set membres presents, dels set que legalment
formen el plenari municipal, els següents

ACORDS

Primer.- Formular la proposta de les festes locals del municipi de Vilanova de Sau per a l’any
2022, els següents dies:

Dijous 14 d’abril  – Dijous Sant
Dimarts 16 d’agost – Festa Major

Segon.- Trametre aquest acord al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la
Generalitat de Catalunya pel seu coneixement i efectes

11. APROVACIÓ DE L’ENCOMANA DE LA GESTIÓ RELATIVA A LES ACTUACIONS DE
PROMOCIÓ DE L’OCUPACIÓ I DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA EN EL MARC DEL
PROGRAMA ESPECÍFIC “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA” I APROVACIÓ DEL SEU
CONVENI REGULADOR.
La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de data 12/11/2020 va aprovar
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.  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.

És voluntat dels Ajuntaments de Calldetenes, Centelles, Gurb, Masies de Roda, Masies de
Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní
d’Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Vic i Vilanova de Sau
agrupar-se per tal d’optimitzar l’impacte territorial i treballar en un pla d’acció conjunt anomenat
"TOP - Talent i noves oportunitats". L’esmentat pla d’acció estaria liderat per l’Ajuntament de Vic i
l’executaria Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL com a ens
instrumental de l’Ajuntament de Vic.

L’Ajuntament de Vilanova de Sau disposa de competències a l’àmbit del foment del treball i
funcions per a la reactivació de la seva economia local i és destinatari i ha acceptat la concessió de
la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de
Barcelona, per un import de 5.381,21 €.

D’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions del pla
d’acció es poden portar a terme 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 formalitzarà una
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encomana en els termes de l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic.

l’Ajuntament de Vic 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, té la condició de destinatari del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i ha acceptat la concessió de la subvenció
atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona.

L’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que regula les
encomanes 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 encomanada 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’encomana 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 de la minuta del conveni.

És d’interès de l’Ajuntament de Vilanova de Sau executar dins de les seves competències i àmbit
territorial, les diferents actuacions definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” a través
d’una encomana de gestió de la totalitat de l’import a favor de l’Ajuntament de Vic donat que no
disposen dels mitjans propis necessaris i per tal d’aconseguir efectuar amb la màxima eficàcia
aquest projecte i d’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les
actuacions que es regulen en la minuta d’aquest conveni es portaran a terme a través de l’ens
instrumental Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, 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.

De conformitat amb els articles 8 i 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic , l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les
administracions públiques de Catalunya, els articles 57 i 123.1 j) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i l’article 309.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el Ple aprova per unanimitat dels
set regidors presents, dels set que composen el Ple municipal els següents

ACORDS

Primer.- Encomanar la gestió relativa a les 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; en el marc del Programa específic
“Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Junta de Govern de data 12/11/2020 de la Diputació de
Barcelona, a l’Ajuntament de Vic.

Segon.- Aprovar la minuta del Conveni d’encomana de gestió per l’execució d’actuacions en el
marc del programa “Treball, talent i Tecnologia de la Diputació de Barcelona, amb el següent
contingut i les obligacions que se’n deriven:
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“CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ ENTRE ELS AJUNTAMENTS DE CALLDETENES, CENTELLES,
GURB, MASIES DE RODA, MASIES DE VOLTREGÀ, SANT HIPÒLIT DE VOLTREGÀ, SANT JULIÀ DE
VILATORTA, SANT PERE DE TORELLÓ, SANT SADURNÍ D’OSORMORT, SANTA CECÍLIA DE
VOLTREGÀ, SANTA EUGÈNIA DE BERGA, TAVÈRNOLES I VILANOVA DE SAU I L’AJUNTAMENT DE VIC
PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS EN EL MARC DEL PROGRAMA “TREBALL, TALENT I TECNOLOGIA”
DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

A Vic,

ENTITATS QUE INTERVENEN

D’una banda, la Il·lma. Sra. Anna Erra i Solà alcaldessa de l’Ajuntament de Vic., 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, assistida per la
Sra. Pilar Lobera Calvo Secretaria de l’Ajuntament de Vic.

I de l’altra,

l’Il·lm. Sr. Marc Verdaguer i Montanyà, alcalde de l’Ajuntament de Calldetenes, assistit per la Sra. Marta Padró
Secretària de l’Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Josep Paré i Aregall, alcalde de l’Ajuntament de Centelles, assistit pel Sr. Francesc A. Serras
Ortuño Secretari del mateix Ajuntament.

l’Il·lm. Sr. Josep Casassas i Jordà, alcalde de l’Ajuntament de Gurb, assistit per la Sra.
Laura Goula Colomer Secretària del mateix Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Jordi Vistós i Mas, alcalde de l’Ajuntament de les Masies de Roda, assistit per la Sra. Montserrat
Tintó Gimbernat Secretària de l’Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Sergi Vilamala i Bastarras alcalde de l’Ajuntament de Masies de Voltregà,
assistit per la Sra. Marta Matavera Tajà Secretària de l’Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Gerard Sancho i Vilalta, alcalde de l’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, assistit per la Sra.
Meritxell Llopart Rius Secretària de l’Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Joan Carles Rodríguez i Casadevall alcalde de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, assistit per la
Sra. Rosa Martínez Costa Secretària de l’Ajuntament

l’Il·lm. Sr. Jordi Fàbrega i Colomer, alcalde de l’Ajuntament de Sant Pere de Torelló,
assistit per la Sra. Gemma Gasull Costa Secretària de l’Ajuntament.

l’Il·lm. Sr. Enric Riera i Santaeulària, alcalde de l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, assistit pel Sr.
Jean-Pierre Baurier Casanovas Secretari del mateix Ajuntament.

l’Il·lm. Sr. Joan Sentmartí i Escarrà, alcalde de l’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, assistit pel Sr.
Jean-Pierre Baurier Casanovas Secretari del mateix Ajuntament.

l’Il·lm. Sr. Xavier Fernandez i Sala alcalde de l’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, assistit pel Sr. Miquel
Colom Canal Secretari del mateix Ajuntament.
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l’Il·lm. Sr Cares Banús i Puigvila, alcalde de l’ajuntament de Tavèrnoles, assistit pel Sr. Jordi Gros Roca
Secretari del mateix Ajuntament.

l’Il·lm. Sr. Joan Riera i Comellas, alcalde de l’ajuntament de Vilanova de Sau, assistit pel Sr. Jordi Gros Roca
Secretari del mateix Ajuntament.

Creacció Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL (D’ara en endavant Creacció), representada
pel seu president, el Sr. Josep Arimany i Manso.

Totes les parts es reconeixen, en la representació en què actuen, la capacitat legal necessària per a la
formalització del present Conveni, i

EXPOSEN

I. 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.

II. Que 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. Que els Ajuntaments de Calldetenes, Centelles, Gurb, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Sant
Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecília de
Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Vic i Vilanova de Sau han decidit agrupar-se per tal
d’optimitzar l’impacte territorial i treballar en un pla d’acció conjunt anomenat "TOP - Talent i noves
oportunitats". L’esmentat pla d’acció estarà liderat per l’Ajuntament de Vic i l’executarà Creacció, Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, SL com a ens instrumental de l’Ajuntament de Vic.

IV. Que els Ajuntaments de Calldetenes, Centelles, Gurb, Masies de Roda, Masies de Voltregà, Sant
Hipòlit de Voltregà, Sant Julià de Vilatorta, Sant Pere de Torelló, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecília de
Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles, Vic i Vilanova de Sau disposen de competències a l’àmbit del
foment del treball i funcions per a la reactivació de la seva economia local i són destinataris i han acceptat la
concessió de la subvenció atorgada dins del Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de
Barcelona, per un import total de 277.266,91 €, segons el detall següent:

● Ajuntament de Calldetenes, per un import de 12.534,94 €.
● Ajuntament de Centelles, per un import de 18.162,95 €.
● Ajuntament de Gurb, per un import de 14.628,97 €
● Ajuntament de Masies de Roda, per un import de 5.972,05 €
● Ajuntament de Masies de Voltregà, per un import de 13.718,16 €
● Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà, per un import de 13.061,96 €
● Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta, per un import de 12.472,36 €
● Ajuntament de Sant Pere de Torelló, per un import de 12.737,06 €
● Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, per un import de 5.079,03 €.
● Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà, per un import de 5.270,82 €.
● Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, per un import de 12.454,52 €
● Ajuntament de Tavèrnoles, per un import de 5.328,66 €.
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● Ajuntament de Vic, per un import de 140.464,22 €.
● Ajuntament de Vilanova de Sau per un import de 5.381,21 €.

V. Que d’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions del pla
d’acció es poden portar a terme 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 una encomana en els termes de
l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic.

VI. Que tant a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que
regula les encomanes 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 encomanada 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’encomana 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.

VII. Que l’Ajuntament de Vic 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, té la condició de destinatari del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, i ha acceptat la concessió de la subvenció atorgada dins del
Programa “Treball, Talent i Tecnologia” de la Diputació de Barcelona.

VIII. Que és d’interès dels Ajuntaments de Calldetenes, Gurb, Masies de Roda, Sant Julià de
Vilatorta, Sant Sadurní d’Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles i Vilanova
de Sau executar dins de les seves competències i àmbit territorial, les diferents actuacions definides en el
Programa “Treball, Talent i Tecnologia” a través d’una encomana de gestió de la totalitat de l’import a favor de
l’Ajuntament de Vic donat que no disposen dels mitjans propis necessaris i per tal d’aconseguir efectuar amb
la màxima eficàcia aquest projecte.

IX. Que és d’interès dels Ajuntaments de Centelles, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà i
Sant Pere de Torelló, executar dins de les seves competències i àmbit territorial, les diferents actuacions
definides en el Programa “Treball, Talent i Tecnologia” a través d’una encomana de gestió del 85% de l’import
a favor de l’Ajuntament de Vic donat que tot i tenir un tècnic de promoció econòmica que participarà en les
diferents tasques executives del programa, no disposen dels suficients mitjans per efectuar amb la màxima
eficàcia aquest projecte.

X. Que d’acord amb les previsions del règim d’aquest programa, l’execució de les actuacions que es
regulen en aquest conveni es portaran a terme a través de l’ens instrumental Creacció Agència
d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement, 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.

XI. L’execució de les diferents actuacions del Pla d’acció “TOP. Talent i noves oportunitats” es
desenvoluparan conjuntament amb la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana ens executor dels
seus municipis mancomunats. La Mancomunitat es fa responsable d’executar la seva part del pressupost, que
no és objecte d’aquest conveni.

XII. Que totes les parts en el marc de les seves respectives competències han convingut les
condicions en què s’efectuarà l’encomana 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, prèviament aprovat pels
respectius òrgans de govern de cada ens, i que es regirà per les següents,

CLÀUSULES
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Primera.- Objecte de l’encomana de gestió

1.1. Els municipis següents encomanen a l’Ajuntament de Vic l’execució de les actuacions incloses
en les línies d’actuació del Programa específic “Treball, Talent i Tecnologia” aprovat per la Diputació de
Barcelona i aporten:
1.1.1. L’Ajuntament de Calldetenes aporta a l’Ajuntament de Vic 12.534,94 €, la totalitat de l’import
concedit.
1.1.2. L’Ajuntament de Centelles aporta a l’Ajuntament de Vic 15.438,51 €, el 85% de l’import concedit.
1.1.3. L’Ajuntament de Gurb aporta a l’Ajuntament de Vic 14.628,97 €, la totalitat de l’import concedit.
1.1.4. L’Ajuntament de Masies de Roda aporta a l’Ajuntament de Vic 5.972,05 €, la totalitat de l’import
concedit.
1.1.5. L’Ajuntament de Masies de Voltregà aporta a l’Ajuntament de Vic 11.660,44 €, el 85% de l’import
concedit.
1.1.6. L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà aporta a l’Ajuntament de Vic 11.102,67 €, el 85% de
l’import concedit.
1.1.7. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta aporta a l’Ajuntament de Vic 12.472,36 €, la totalitat de
l’import concedit.
 1.1.8. L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló aporta a l’Ajuntament de Vic 10.826,50 €, el 85% de
l’import concedit.
1.1.9. L’Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort, aporta a l’Ajuntament de Vic 5.079,03 €, la totalitat de
l’import concedit.
1.1.10. L’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà aporta a l’Ajuntament de Vic 5.270,82 €, la totalitat de
l’import concedit.
1.1.11. L’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga, aporta a l’Ajuntament de Vic 12.454,52 €, la totalitat de
l’import concedit.
1.1.12. L’Ajuntament de Tavèrnoles aporta a l’Ajuntament de Vic 5.328,66 € la totalitat de l’import
concedit.
1.1.13. L’Ajuntament de Vilanova de Sau aporta a l’Ajuntament de Vic 5.381,21 €, la totalitat de l’import
concedit.

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

1.3. Les entitats conveniades ratifiquen la designació de l’Ajuntament de Vic perquè actuï com a ens
interlocutor i responsable de l’acció davant la Diputació de Barcelona.

1.4. L’Ajuntament de Vic, a la vegada, designa Creacció per dur a terme la coordinació i execució del
projecte així com la justificació de l’ajut davant la Diputació de Barcelona.

Així, una vegada els municipis hagin transferit els imports concedits a l’Ajuntament de Vic (128.150,68 €
segons Clàusula Primera 1), aquest els transferirà a Creacció juntament amb els 140.464,22 € del mateix
Ajuntament, per tal de destinar-los a la contractació del personal tècnic del projecte i a l’execució de les
diferents actuacions plantejades en el pla d’acció presentat.

D’acord amb l’anterior, Creacció recepcionarà i serà el responsable de gestionar un total de 268.614,90 €
(140.464,22 € de l’Ajuntament de Vic més els 128.150,68 € cedits pels municipis).

Segona.- Execució de les actuacions

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
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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

Creacció, l’ens encarregat de l’execució restarà obligat a realitzar les actuacions derivades de l’encomana de
gestió d’acord amb el Pla d’Acció presentat (s’adjunta com a annex 1 al conveni) i el que s’estableix a l’article
12 del dictamen d’aprovació del Programa específic Treball, Talent i Tecnologia (Exp. núm. 2020/0015535).

Tanmateix en el marc d’aquest programa, i a petició explícita de l’Ajuntament de Masies de Voltregà, Creacció
es compromet a realitzar una formació dirigida al teixit empresarial del Voltreganès amb l’objectiu de dotar-los
de competències digitals en l’àmbit de la contractació pública i empoderar-los perquè optin a concursos
públics i puguin acabar treballant per a la mateixa administració.

Tercera.- Obligacions dels Ajuntaments de Calldetenes, Gurb, Masies de Roda, Sant Julià de Vilatorta, Sant
Sadurní d’Osormort, Santa Cecília de Voltregà, Santa Eugènia de Berga, Tavèrnoles i Vilanova de Sau

3.1 Nomenar un representat perquè participi en les sessions plenàries de seguiment del projecte
TOP - Talent i Noves oportunitats, amb els responsables polítics dels municipis participants.

3.2 Nomenar un interlocutor per facilitar, garantir i vetllar per l’adequada execució del present
conveni.

3.3 Supervisar l’activitat encomanada per tal que les actuacions executades per l’encomana es
desenvolupin en el marc competencial i normatiu vigent.

3.4 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquesta encomana de
gestió a la seva ciutadania i a les empreses del seu municipi.

3.5 Col·laborar en la difusió i comunicació de les activitats del projecte, fent constar correctament els
elements gràfics d'aquest.

Quarta.- Obligacions dels Ajuntaments de Centelles, Masies de Voltregà, Sant Hipòlit de Voltregà, i Sant Pere
de Torelló

4.1 Nomenar un representat perquè participi en les sessions plenàries de seguiment del projecte
TOP - Talent i Noves oportunitats, amb els responsables polítics dels municipis participants.

4.2 Nomenar un interlocutor per facilitar, garantir i vetllar per l’adequada execució del present
conveni i perquè participi en les reunions mensuals de seguiment del projecte amb els tècnics de promoció
econòmica i ocupació dels municipis participants.

4.3 Participar en les diferents actuacions plantejades en el Pla d’Acció presentat, concretament en la
fase de diagnosi i detecció de necessitats, de captació d’usuaris i empreses participants, de coordinació
d’espais i agendes de les diferents formacions, i de comunicació i difusió de les diferents accions.

4.4 Facilitar la difusió de la informació necessària per a donar a conèixer aquesta encomana de
gestió a la seva ciutadania i a les empreses del seu municipi.
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4.5 Col·laborar en la difusió i comunicació de les activitats del projecte, fent constar correctament els
elements gràfics d'aquest.

4.6 Aportar a l’entitat responsable davant la Diputació de Barcelona, la documentació justificativa de
les despeses realitzades per a l’execució del projecte i:
- Certificat de despeses en el que constarà: els imports bruts dels salaris i de les càrregues socials
de les persones empleades que s’imputin al projecte, detall de les factures que s’imputin al projecte, data
d’aprovació del pagament de les nòmines i les factures imputades al projecte.
- Declaració responsable d’estar al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, de
complir amb les obligacions per reintegrament de subvencions, i de no incórrer en cap prohibició per a obtenir
la condició de beneficiària de la subvenció (Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions).
- Certificat de custòdia de la documentació.

Cinquena.- Obligacions de Creacció, Agència d’Emprenedoria, Innovació i Coneixement.

5.1 Creacció, es compromet a executar les actuacions objecte de la present encomana de gestió
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.

5.2 Creacció, per tal de coordinar-se territorialment i implicar als municipis participants en el
seguiment i avaluació del projecte, es compromet a:
● Convocar anualment una sessió plenària amb els responsables polítics dels municipis
participants
● Convocar trimestralment una reunió política - tècnica amb les entitats executores dels municipis
participants
● Convocar mensualment una reunió de seguiment del projecte amb els tècnics de promoció
econòmica i ocupació dels municipis participants
● Convocar quinzenalment les entitats executores del projecte per tal de coordinar l’execució de les
diferents actuacions, distribuir els recursos i controlar el pressupost i per fer el seguiment i avaluació global de
tot el projecte.

5.3 Creacció elaborarà les instruccions d’imatge corporativa del projecte i vetllarà per la seva
correcta aplicació.

5.4 A la finalització de l’encomana de gestió, Creacció es compromet a justificar a l’Ajuntament de
Vic 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.

5.6 Creacció 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.

Sisena.- Entrada en vigor i vigència

El present conveni d’encomana 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”.

No obstant, aquesta vigència s’estendrà fins a la seva total justificació i el pagament dels compromisos
econòmics establerts.
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Setena.- Finançament de l’encomana

7. Pel compliment dels objectius establerts en el present conveni els municipis conveniats es
comprometen a transferir a l’Ajuntament de Vic els següents imports:
7.1. L’Ajuntament de Calldetenes es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de
12.534,94 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les
actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.2. L’Ajuntament de Centelles es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de 15.438,51
€ corresponent al 85% de l’import de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les
actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.3. L’Ajuntament de Gurb es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de 14.628,97 €
corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les actuacions
objecte d’aquesta encomana.

7.4. L’Ajuntament de Masies de Roda es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de
5.972,05 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les
actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.5. L’Ajuntament de Masies de Voltregà es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de
11.660,44 € corresponent al 85% de l’import de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.6. L’Ajuntament de Sant Hipòlit de Voltregà es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import
de 11.102,67 € corresponent al 85% de l’import de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.7. L’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import
de 12.472,36 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme
les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.8. L’Ajuntament de Sant Pere de Torelló es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de
10.826,50 € corresponent al 85% de l’import de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.9. Ajuntament de Sant Sadurní d’Osormort es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import
de 5.079,03 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les
actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.10. L’Ajuntament de Santa Cecília de Voltregà es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic,
l’import de 5.270,82 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.11. L’Ajuntament de Santa Eugènia de Berga es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic,
l’import de 12.454,52 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a
terme les actuacions objecte d’aquesta encomana.

7.12. L’Ajuntament de Tavèrnoles es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de 5.328,66
€ corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les actuacions
objecte d’aquesta encomana.
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7.13. L’Ajuntament de Vilanova de Sau es compromet a transferir a l’Ajuntament de Vic, l’import de
5.381,21 € corresponent a la totalitat de l’ajut rebut per la Diputació de Barcelona per poder dur a terme les
actuacions objecte d’aquesta encomana.

El pagament d’aquests imports es realitzarà de la següent forma:
● El 65% de l’import en el termini d’un mes des de la formalització del conveni
● El 35% restant en el termini d’un mes des de la data de pagament d’aquest import per part de la
Diputació de Barcelona

Tal com s’ha comentat a la Clàusula Primera, una vegada els municipis hagin transferit els imports a
l’Ajuntament de Vic, aquest els transferirà a Creacció, perquè els destini a la contractació del personal tècnic
vinculat al projecte i a l’execució de les diferents actuacions plantejades en el pla d’acció presentat.

Vuitena.- Comissió de seguiment i avaluació

8.1 En el termini d’un mes des del moment de l’aprovació de l’encomana de gestió, es constituiran
les següents taules de coordinació i seguiment del projecte:
● Sessió Plenària amb responsables polítics dels municipis participants. En aquesta sessió hi
participaran els responsables polítics dels municipis participants i s’informarà de l’estat de les diferents línies
d’actuació del projecte.
● Sessió politicotècnica de les entitats executores. En aquesta sessió hi participaran els
responsables polítics i els tècnics de les entitats executores del projecte i l’objectiu de la mateixa és fer el
seguiment de les línies estratègiques del projecte, fixar els criteris de priorització de les actuacions, seguir
l’estat del pressupost i marcar les diferents accions conjuntes de comunicació. Aquesta sessió es convocarà
trimestralment.
● Taula de coordinació - tècnics de promoció econòmica i ocupació. Aquesta taula de coordinació
estarà formada pels tècnics de promoció econòmica i d’ocupació dels municipis participants i es reunirà
mensualment. La finalitat d’aquesta taula és compartir els resultats i assoliments de les diferents actuacions
del projecte i coordinar les accions vinculades a les fases de diagnosi i detecció de necessitats, de captació,
de formació i de comunicació.
● Taula de coordinació - entitats executores. Aquesta taula de coordinació estarà formada pels
tècnics de les entitats executores (Creacció i Mancomunitat la Plana) i es reunirà quinzenalment. L’objectiu
d’aquesta taula és coordinar les diferents actuacions del projecte, garantir el compliment dels objectius,
distribuir els recursos i controlar el pressupost i fer el seguiment i avaluació global del projecte. Aquesta taula
proposarà i impulsarà la formalització dels procediments i instruments específics bilaterals que permetin un
desenvolupament eficient de les actuacions conjuntes i es responsabilitzarà de progressar en la consecució
dels objectius definits per a cadascuna de les actuacions.

Novena .- Marc jurídic

9.1 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 les encomanes de gestió.

9.2 La Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en els seus articles 6.3 i 32,
estableix que les encomanes dels poders adjudicadors a mitjans propis personificats, no tenen la consideració
de contracte i, per tant, estan exclosos de la llei de contractes.

9.3 L’encomana de gestió que es formalitza mitjançant el present conveni i 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.
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Les actuacions derivades de l’encomana 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.

9.4 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.

Desena. 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.

Onzena.- Interpretació

Les possibles discrepàncies en la interpretació i els dubtes derivats sobre el compliment d'allò pactat seran
resolts de mutu acord, sota els criteris de bona fe i de col·laboració mútua.
En les qüestions litigioses que puguin sorgir en l’aplicació d’aquest conveni, ambdues parts se sotmeten a la
jurisdicció contenciosa administrativa.

Dotzena.- Modificació del conveni

El present Conveni podrà ser modificat, si així es considera de mutu acord, atenent a l’evolució del Programa.
La modificació de les obligacions pactades requerirà l’aprovació de les parts i la formalització de la
corresponent addenda.

Tretzena.- Extinció i Causes d’extinció

El conveni s’extingirà pel compliment total i finalització de les actuacions objecte de l’encomana de gestió.

A més, podran ser causes d'extinció del present encomana de gestió:
a) Acord de les parts.
b) Impossibilitat manifesta, legal o material, de complir els pactes.
c) Incompliment manifest dels pactes convinguts entre les parts interessades.
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.

Catorzena.- Incompliment del conveni

L’incompliment dels compromisos adquirits mitjançant el present conveni per part de qualsevol de les
administracions signants podrà donar lloc, sense perjudici del previst a la clàusula tretzena, a l’exercici de les
accions legals que es considerin adients en defensa dels respectius interessos.



CODI DE L’EXPEDIENT: 231  NOM DE L’EXPEDIENT: 2021_231_SESSIO ORDINARIA 2 D'AGOST DE 2021

Quinzena.- Titularitat de la documentació generada durant la vigència de l’encomana de gestió

Correspon a totes les 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”, el logotip de la
Diputació de Barcelona d’acord amb les normes disponibles a la Seu electrònica de la Diputació i el logotip
dissenyat pel pla d’acció conjunt “TOP - Talent i noves oportunitats). Es podrà fer constar també la titularitat
municipal, el logotip i la imatge corporativa.

Setzena.- Difusió de les activitats acordades

Totes les entitats acorden la possibilitat de donar informació pública de la formalització d’aquest conveni
d’encomana de gestió, tal com preveu l’article 11 de la Llei 40/2015 de Bases de Règim Local, en la que hi
podran incloure: títol, contingut i termini de realització. Es permet a la Diputació de Barcelona fer ús d’aquesta
possibilitat d’informació i difusió pública.

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.

Dissetena.- Jurisdicció, resolució de controvèrsies i responsabilitats

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.

I en prova de conformitat,

Signatura dels representants i fedataris de les entitats signatàries:”

Tercer.- Nomenar a l’alcalde, Joan Riera Comellas, com a representant de l’Ajuntament de
Vilanova de Sau perquè participi en les sessions plenàries de seguiment del projecte TOP - Talent
i Noves oportunitats, amb els responsables polítics dels municipis participants i interlocutor per
facilitar, garantir i vetllar per l’adequada execució del present conveni.

Quart.- Notificar el present acord a l’Ajuntament de Vic per l’acceptació de la present encomana.
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Cinquè.- Publicar el present acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en al Taulell
d’anuncis de l’Ajuntament.

12.MOCIONS, PRECS I PREGUNTES.

A) MOCIONS

Moció presentada pel grup municipal d’ERC-AM

L'històric conflicte polític entre Catalunya i l'Estat Espanyol s'aguditzà després de la sentència del
Tribunal Constitucional que va anul·lar la proposta de nou pacte estatutari, l’any 2010, enèsim
intent de trobar un encaix a les aspiracions d'autogovern catalanes per part dels actors polítics,
socials, econòmics i culturals de Catalunya.
Davant aquesta situació de conflicte entre les institucions de l'Estat i de la Generalitat, la societat
catalana, a través de llurs legítims representants, optà per reivindicar l'exercici ple dels drets i
llibertats fonamentals amb l'objectiu de decidir, de nou democràticament, el seu futur polític.
Obstruïda la via del referèndum pactat o de la consulta no referendaria i ateses les limitacions de
l'expressió política del 9-N, de les eleccions de 27 de setembre de 2015 en resultà una majoria
favorable a iniciar un procés democràtic que culminés amb la independència de Catalunya, en el
cas que així ho decidís la ciutadania amb el seu vot.

La resposta de les institucions de l'Estat fou la insistència en un procés de judicialització que, de
forma creixent des de 2013, ha comportat penes de presó, exili, multes i inhabilitacions. Lluny
d’acabar-se, aquesta repressió s’incrementa, ja que són moltes encara les persones pendents
d’alguna resolució judicial. A desembre del 2020 hi ha més de 2.800 persones que han estat o
segueixen encausades per la participació a actes relacionats amb la consulta del 9 de novembre,
el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i les diverses mobilitzacions i protestes ciutadanes a favor
del dret a l'autodeterminació i en contra de la repressió del poble català. També s’han obert més
de 600 contenciosos administratius contra els ajuntaments catalans i electes locals per temes
relacionats amb la independència de Catalunya. Es tracta de procediments vinculats d'alguna
manera a la presa de decisions per permetre l'exercici del dret a l'autodeterminació o a l'expressió
de les idees que s'hi troben vinculades.

En els procediments judicials que s’han dut o s’estan duent a terme contra aquestes persones
s’estan produint tota mena de vulneracions de drets: fragmentació de la causa, manca
d´imparcialitat de jutges i poders públics espanyols, vulneració de garanties processals i de la
presumpció d’innocència, presó preventiva injustificada, etc. 

La definitiva denegació de l’extradició de Lluís Puig per part del Tribunal d’Apel·lació de Brussel·les
basada en la manca de competència del Tribunal Suprem (el que suposa infracció del dret al jutge
predeterminat per la llei) vicia de nul·litat la sentència dictada, juntament amb les vulneracions
flagrants contingudes a la resolució del Grup de Treball de Nacions Unides sobre Detencions
Arbitràries, el què hauria de suposar l’alliberament immediat de les persones empresonades.

Aquestes mateixes qüestions varen ser ja plantejades al seu dia i desestimades davant del
Tribunal Suprem (impedint que pogués celebrar-se un judici just), i actualment presentades davant
el Tribunal Constitucional, pendents de resolució. Però serà el TEDH, el Tribunal Europeu de Drets
Humans qui tindrà l’última paraula.
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Tot això fa evident que la solució a la repressió no vindrà del sistema judicial espanyol. Es tracta
d’un conflicte polític i la solució també ho haurà de ser; per això l’única solució global és una Llei
d’Amnistia, que depèn del poder legislatiu i per tant és una qüestió de voluntat política.

L’amnistia és un concepte jurídic reconegut a nivell internacional, aplicat a centenars de països i
per a situacions d’excepcionalitat política com la que estem vivint. L'amnistia ha de tenir com a
àmbit objectiu tot els actes d'intencionalitat política tipificats com a delictes o com a conductes
punibles administrativament. S'entendrà per intencionalitat política qualsevol fet vinculat a la
preparació, organització, convocatòria, finançament, afavoriment, promoció, execució i celebració
tant del Procés participatiu sobre el futur polític de Catalunya de 9 de novembre de 2014 com del
referèndum d'autodeterminació d'1 d'octubre de 2017, així com els actes de protesta a la via
pública que, amb la finalitat de defensar les consultes esmentades o de criticar l'actuació de les
autoritat governamentals o jurisdiccionals, haguessin estat perseguits penalment o administrativa
des de la data de celebració de l'esmentat referèndum.
Així mateix, totes les manifestacions, expressions i simbologia a favor del dret d’autodeterminació,
la República Catalana o la independència i el suport i visualització, en tots els àmbits, a la llibertat
dels presos polítics. O sigui, totes les accions que quedin emmarcades en el dret d’expressió,
llibertat de pensament polític i llibertat de reunió i d’associació. 

L’amnistia és imprescindible per poder avançar en la resolució del conflicte polític. Amb líders
socials, polítics i altra ciutadania condemnada, investigada i represaliada judicialment no és
possible un diàleg democràtic en igualtat de condicions entre totes les parts. Per això l’amnistia, i el
reconeixement de l’autodeterminació, és la via per garantir la vida democràtica que ens permeti
avançar.

Per aquests motius, el Ple aprova per unanimitat dels set regidors presents, dels set que
composen el Ple municipal els següents

ACORDS:

Primer.- Declarar que el lliure exercici dels drets polítics no pot tenir com a resposta la via de la
justícia penal. La llibertat d'expressió, de reunió i manifestació, de participació política per mitjà de
l'elecció de representants o per l'expressió directa d'una decisió, constitueixen mecanismes bàsics i
essencials d'una societat democràtica.

Segon.- Reclamar l'aprovació per part de les Corts espanyoles d'una Llei d'Amnistia que, sense
renunciar a l'exercici dels drets vulnerats, inclòs el dret d'autodeterminació, comporti l'extinció de
qualsevol tipus de responsabilitat penal i administrativa, inclosa la del Tribunal de Comptes, per
tots els actes i expressió d’unes idees, sentiments o símbols amb intencionalitat política vinculats a
la lluita democràtica per l'autodeterminació de Catalunya, qualsevol que fos el seu resultat,
tipificats com a delictes o com a conductes determinants de responsabilitat administrativa realitzats
des de l'1 de gener de 2013 i fins el moment de l'entrada en vigor de la Llei d'Amnistia, qualsevol
que sigui llur denominació i contingut. Per a la seva plena efectivitat, aquesta amnistia haurà d'anar
acompanyada d'una solució efectiva al conflicte polític amb l'Estat espanyol que inclogui el
reconeixement del dret d'autodeterminació de Catalunya.
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Tercer.- Demanar la immediata posada en llibertat de les preses i presos polítics, així com que es
reparin els danys causats a les persones represaliades, a les seves famílies i als col·lectius dels
quals formen part, i s’hauran de preveure mesures en relació a tots els responsables de la
repressió de drets fonamentals.

Quart.- Fer una crida a la societat catalana i al teixit associatiu municipal a mobilitzar-se i donar
suport a una amnistia que permeti l'alliberament de les preses i presos polítics, el retorn dels
exiliats i la fi de totes les causes obertes per aquests motius, i encoratjar a tots els agents cívics,
polítics i socials a reivindicar aquesta proposta a través d'un acord nacional per l'amnistia,
l'autodeterminació i els drets civils i polítics.

Cinquè.- Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de
Catalunya, al Congrés dels Diputats, al Parlament Europeu i a l’Associació de Municipis per la
Independència.

B) PREGUNTES

La regidora Pilar Sancho pregunta quan es tornarà a poder fer servir el camp de futbol com a camp
de futbol i s’endreçarà l’entorn.

L’alcalde manifesta que al zona del camp de futbol durant la Festa Major es realitzaran diferents
activitats lúdiques i esportives, com un circuït de vehicles teledirigits o un circuït de bicicletes.

El regidor David Quintero manifesta que abans de la Festa Major l’entorn estarà endreçat.

La regidora Pilar Sancho pregunta si s’han modificat els actes de la Festa Major per motiu del
Covid. L’alcalde respon que s’han suprimit aquells actes que per normativa sanitària no es poden
realitzar com menjars populars, balls, etc.

El regidor David Quintero respon que s’ha enviat una carta als veïns anunciant aquestes
modificacions com al supressió del vermut, el concert jove i el nou format del concert per la gent
gran.

En no haver-hi més assumptes a tractar, i essent les vint-i-una hores i quaranta-sis minuts,
l’alcalde aixeca la sessió, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta.

Vist i plau
El secretari       L’Alcalde
Jordi Gros Roca     Joan Riera Comellas
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