
02/2019

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 31 DE GENER DE 2019

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.20 hores del dia 31 gener de dos mil dinou, es 
reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. Josep 
Lara i  Tristante,  amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el  Sr.  Boris Lapuerta i  Coll,  el Sr.  Marc 
Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

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

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 10 DE 
GENER DE 2019

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 10 de gener de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de gener de 2019.

2) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  DE  FACTURES  PRESENTADA  PER  LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
DIVUIT MIL NOU-CENTS CINQUANTA-UN EUROS (18.951,00 €), estant totes elles conformades per 
les regidories competents. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  la relació de factures  presentada, amb l’import  final  de DIVUIT MIL NOU-CENTS 
CINQUANTA-UN  EUROS  (18.951,00  €),  i  procedir  al  seu  reconeixement  amb  càrrec  a  les 
consignacions pressupostàries corresponents.

3) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 540/2018
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Atès que, en data 10 de desembre de 2018, el Sr. JVF, va presentar la sol·licitud de llicència d'obres  
majors per obres de reforma de la cuina i bany existents a l’habitatge unifamiliar entre mitgeres situat al  
Camí del Riu, núm. 9 Guardiola de Berguedà, i la construcció d’una terrassa al jardí privat de la façana 
posterior del citat habitatge.

Atès que, en data 29 de gener de 2019 i en compliment d'allò que disposa l'article 188.3 del Text refós 
de la llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre 
informe dels Serveis tècnics en sentit favorable a la llicència urbanística d'obres majors, amb diferents 
condicionants tal i com es transcriu a continuació:

“De conformitat amb allò que estableix l’article 188.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,  
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en LLUÍS MINOVES PUJOLS, Arquitecte contractat per  
l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  amb  número  de  col·legiat  28.069/0  per  el  Col·legi  Oficial  
d’Arquitectes  de  Catalunya,  emet  el  següent  informe  en  relació  a  la  documentació  presentada  en  
l’expedient de:

Sol·licitud  de  llicència  d’obres  majors  per  realitzar  les  obres  de  Reforma  de  la  cuina  i  bany  d’un  habitatge  
unifamiliar existent entre mitgeres i construcció d’una terrassa al jardí privat de la façana posterior, situada al camí  
del Riu n.9, a Guardiola de Berguedà.

INFORME

PRIMER.- Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud, segons les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents a Guardiola de Berguedà, situat al camí del Riu núm. 9, es troba classificat de Sol Urbà, i  
qualificat com a clau 5- Habitatge unifamiliar entre mitgeres alineat a la façana.

5- HABITATGE UNIFAMILIAR ENTRE MITGERES ALINEAT A LA FAÇANA.

Art. 135 – Definició.
Correspon a varis grups d’habitatges situats en la part antiga del Barri Bastareny.
Art. 136 - Condicions de volum
L’edificabilitat s’ajustarà al total de superfície ocupada, i en tota la seva alçada, sense reculades ni patis d’illa.
Art. 137 - Tipus d’ordenacions.
Contínua o tancada.
Art. 138 - Alineacions.
Corresponen a alineació de vial.
Art. 139 - Alçades màximes.
Planta baixa i planta pis, amb una alçada reguladora de 6’50 metres.
Art. 140 - Condicions d’ús.
Usos admesos:
a)Habitatge.
b)Locals comercials en planta baixa.
c)Culturals.
d)Sanitaris.
e)Garatges i aparcaments.

Usos prohibits:
a)Industrial.
b)Esportiu.
c)Recreatiu.
d)La resta dels no inclosos en “Admesos”.

Art. 141 - Condicions higièniques.
Hauran de complir les que determina l’article 81 i aplicables a les diferents edificacions e instal·lacions a les quals  
els afecti les seves respectives reglamentacions.
Art. 142 - Condicions estètiques
Es mantindran les actuals.
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Actualment s’està redactant un nou POUM a Guardiola de Berguedà, que es troba aprovat inicialment des del  
desembre del 2013, i que a dia d’avui es troba pendent de l’aprovació definitiva. Aquest edifici es troba situat en un  
terreny classificat com a sòl urbà, i qualificat com a 5C3 (cases agrupades amb reculat de façana, subzona III).

SEGON.- Que la parcel·la té tots els serveis bàsics d’urbanització. 
En cas que fos necessari, la propietat assumirà els costos de la urbanització que faltin per realitzar en la zona  
afectada per  la  parcel·la  (  enllumenat  públic,  aigua potable,  baixa  tensió,  telèfon,  hidrants,  connexions  a  les  
clavegueres existents, i pavimentar la vorera un cop passats tots els serveis ).

TERCER.-  Que el projecte tècnic presentat i visat juntament amb la sol·licitud té les següents característiques  
constructives:

Actualment en aquest solar, hi ha construït un habitatge unifamiliar entre mitgeres de planta baixa i dues plantes  
pis, i un pati posterior destinat a jardí privat que dona a la carretera a Ribes.
La parcel·la de forma rectangular amb una superfície aproximada de 114 m².
Les obres consistiran en reformar part de la planta primera destinada en la zona de cuina i bany, i la construcció  
d’una terrassa pavimentada amb jardí de 34,71 m² a nivell de la planta primera. Aquesta terrassa es troba situada  
a la part posterior del jardí privat existent, i es construirà amb un forjat unidireccional de formigó armat, recolzat en  
una sabata correguda i suportat per una paret de bloc. Es construirà uns murs de blocs de formigó com a tanques  
de mitgera a la planta soterrani i un muret d’un metre com a barana a la nova terrassa-jardí. 
Prèviament s’enderrocarà un balcó existent a la part posterior.

QUART.- S’ha presentat  un projecte basic i  executiu,  estudi  bàsic de seguretat,  control de qualitat  de  
materials, i estudi de gestió de residus de les obres de reforma d’un habitatge unifamiliar existent, signat i  
visat per tècnic competent.
 
El tècnic director de l’obra, el constructor i  la propietat prendran les mesures de seguretat necessàries durant  
l’execució d’aquestes obres, per garantir la seguretat de tots els seus ocupants del edifici, i evitar riscs durant les  
obres, per a tots els vianants del carrer.

S’ha de presentat  un estudi  de gestió de residus per la  justificació  de Regulació  d’enderrocs i  residus de la  
construcció D.210/2018.- D.201/1994, D.161/2001, i D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals i d’ecoeficiència  
als edificis.

Residus  d’enderroc,  construcció  i  
excavació

Fiança Codi Gestor

5,40 tones 150,00 € Un  cop  acabades  les  obres  es  justificaran  els  
residus amb el gestor autoritzat on s’ha portat.

CINQUÈ.- Atesa la llicencia d’obres majors en matèria urbanística presentada per la propietat, en relació amb l'inici  
de les obres, els serveis tècnics municipals portaran a terme les tasques d'inspecció i comprovació procedents, per  
verificar que les obres que es realitzen de conformitat al contingut de la llicencia d’obres en matèria urbanística  
presentada, i en tot cas d'acord amb la legalitat i el planejament urbanístic aplicable, tot això de conformitat amb  
allò  que  estableix  l'article  74.1  del  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  urbanística  aprovat  pel  Decret  
64/2014, de 13 de maig.
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SISÈ.- Les parets mitgeres que resultin de l’obra es deixaran acabades com les façanes principals de  
l’edifici.

Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi en  
opinió d’aquest tècnic, INFORMAR FAVORABLEMENT , a la llicencia urbanística d’obres majors per realitzar  
les obres de Reforma de la cuina i bany d’un habitatge unifamiliar existent entre mitgeres i construcció  
d’una  terrassa  al  jardí  privat  de  la  façana  posterior,  situada  al  camí  del  Riu  núm.  9,  condicionat  a  
compliment dels apartats anteriors.

Examinada la documentació obrant a l’expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles 
53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret  
179/1995, de 13 de juny, 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Concedir llicència d'obres majors al Sr. JVF, per la reforma de la cuina i bany existents a 
l’habitatge  unifamiliar  entre  mitgeres  situat  al  Camí  del  Riu,  núm.  9  Guardiola  de  Berguedà,  i  la 
construcció d’una terrassa al  jardí privat de la façana posterior del  citat habitatge,  d'acord amb les 
determinacions següents:

a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb la 
sol·licitud i a les normes de planejament vigents en aquesta localitat. Així mateix ha de respectar allò 
establert a l’estudi bàsic de seguretat i salut.

 b) En tot cas caldrà complir les determinacions i condicionats imposats per la normativa vigent i els 
imposats per l’arquitecte, en el seu informe anteriorment transcrit.

Segon.- Les obres s'han d'iniciar  en un termini  màxim d'1 any,  a partir  de la notificació d'aquesta 
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a 
partir de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

4) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 351/2018

Atès que, en data 16 de novembre de 2018, el Sr. AMM, en nom i representació del Transport Sanitari  
de Catalunya, SLU, va presentar la sol·licitud de llicència d'obres majors per dur a terme les obres de  
construcció  d’una  marquesina  per  aparcament  d’ambulància  adossat  al  CAP  de  Guardiola  de 
Berguedà.

Atès que, en data 29 de gener de 2019 i en compliment d'allò que disposa l'article 188.3 del Text refós 
de la llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre 
informe dels Serveis tècnics en sentit favorable a la llicència urbanística d'obres majors, amb diferents 
condicionants tal i com es transcriu a continuació:

“De conformitat amb allò que estableix l’article 188.3 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme de Catalunya,  
aprovat pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en LLUÍS MINOVES PUJOLS, Arquitecte contractat per  
l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  amb  número  de  col·legiat  28.069/0  per  el  Col·legi  Oficial  
d’Arquitectes  de  Catalunya,  emet  el  següent  informe  en  relació  a  la  documentació  presentada  en  
l’expedient de:
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Sol·licitud de llicència d’obres majors per realitzar les obres de Construcció d’una marquesina per aparcament  
d’ambulància adossat al C.A.P. de Guardiola de Berguedà, situat a la carretera a Ribes n.13, a Guardiola de  
Berguedà.

INFORME

PRIMER. - Que el projecte tècnic presentat juntament amb la sol·licitud ,segons les Normes Subsidiàries de 
Planejament vigents a Guardiola de Berguedà , situat al carrer Estació n.4 ,es troba classificat de  Sol Urbà, i  
qualificat com a equipament sanitari , clau E1.5.

Actualment s’està redactant un nou POUM a Guardiola de Berguedà, que es troba aprovat inicialment des del  
desembre del 2013, i que a dia d’avui es troba pendent de l’aprovació provisional i definitiva.

Aquest POUM no aprovat, ho classifica com a Sòl urbà , i qualificat com a sistema d’equipaments . La  
qualificació d’aquesta zona és compatible amb l’ús actual un cop s’aprovi el POUM que s’està redactant.

SEGON.- Que la parcel·la té tots els serveis bàsics d’urbanització. 
En cas que fos necessari, la propietat assumirà els costos de la urbanització que faltin per realitzar en la zona  
afectada  per  la  parcel·la  (enllumenat  públic,  aigua  potable,  baixa  tensió,  telèfon,  hidrants,  connexions  a  les  
clavegueres existents , i pavimentar la vorera un cop passats tots els serveis).

TERCER.-  Que el projecte tècnic presentat i visat juntament amb la sol·licitud té les següents característiques  
constructives:

La proposta presentada consisteix en prolongar la coberta existent, amb les mateixes pendents i volumetria amb  
els mateixos acabats de l’edifici del CAP de Guardiola de Berguedà, mantenint una volumetria adequada i similar  
en composició i materials de l’edifici existent.

Es construirà amb uns pilars de formigó armat vist, per tal de suportar les jàsseres d’acer IPE240 i les bigues de  
fusta laminada , sobre la que recolzarà la coberta de sandwich de xapa grecada amb aïllament similar a la coberta  
del CAP.

Entre  la  coberta  existent  i  la  nova,  es  realitzarà  una  junta  de  dilatació  ,amb  una  franja  de  xapa  d’igual  
característiques que la resta de xapes de remat que conformen la coberta existent.
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A més a més, donades les baixes temperatures que s’assoleixen en aquest punt durant els mesos d’hivern, es  
planteja que aquest espai cobert, es tanqui el màxim possible lateralment, per tal d’assolir un confort mínim dins  
aquest espai.

Superfícies construïdes:

Planta Ús Superfície afectada Superfície  ampliada 
porxo

Planta Baixa Porxo Porxo  obert  i  
aparcament ambulància

54,68 m2 35,75 m2

QUART.-  S’ha presentat  un projecte bàsic  i  executiu,  estudi  bàsic de  seguretat,  i  estudi  de gestió de  
residus de les Construcció d’una marquesina per aparcament d’ambulància adossat al C.A.P. de Guardiola  
de Berguedà, signat i visat per tècnic competent .

El tècnic director de l’obra, el constructor i  la propietat prendran les mesures de seguretat necessàries durant  
l’execució d’aquestes obres, per garantir la seguretat de tots els seus ocupants de l’edifici, i evitar riscs durant les  
obres, per a tots els vianants del carrer.

En cas que les obres afectessin als edificis entre mitgeres la propietat assumirà els costos de reparació.

S’ha de presentat  un estudi  de gestió de residus per la  justificació  de Regulació  d’enderrocs i  residus de la  
construcció  Reial  Decret  210/2018,  D.201/1994, D.161/2001,  i  D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals  i  
d’ecoeficiència als edificis.

Residus  d’enderroc,  construcció  i  
excavació

Fiança Codi gestor

3,01 Tones 150,00 € Un cop acabades les obres es justificaran els residus amb 
el gestor autoritzat on s’ha aportat

CINQUÈ.- Atesa la llicencia d’obres majors en matèria urbanística presentada per la propietat, en relació amb l'inici  
de les obres ,els serveis tècnics municipals portaran a terme les tasques d'inspecció i comprovació procedents, per  
verificar que les obres que es realitzen de conformitat al contingut de la llicencia d’obres en matèria urbanística  
presentada, i en tot cas d'acord amb la legalitat i el planejament urbanístic aplicable, tot això de conformitat amb  
allò  que  estableix  l'article  74.1  del  Reglament  sobre  protecció  de  la  legalitat  urbanística  aprovat  pel  Decret  
64/2014, de 13 de maig.

SISÈ.-Condicionants obra:

Abans de realitzar els fonaments i la solera de formigó, es comprovaran totes les conduccions soterrades  
de les instal·lacions existents que passen per aquest espai afectat per les obres i donen servei al CAP i la  
Llar d’infants.

Abans de començar les obres es presentarà una proposta del material de la lona de tancament del porxo  
obert durant els mesos d’hivern, per la seva aprovació de textura i color per part de l’Ajuntament.

La coberta de sandwich a col·locar similar a la coberta del CAP, serà de xapa grecada amb aïllament tèrmic.

Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi en  
opinió d’aquest tècnic, INFORMAR FAVORABLEMENT , a la llicencia urbanística d’obres majors per realitzar  
obres de Construcció d’una marquesina per aparcament d’ambulància adossat al C.A.P. de Guardiola de  
Berguedà, situat al carrer Estació n.4, condicionat a complir els condicionants del apartats anteriors”.

Examinada la documentació obrant a l’expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles 
53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu  
2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret  
179/1995, de 13 de juny, 
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Concedir llicència d'obres majors al Sr. AMM, en nom i representació del Transport Sanitari de 
Catalunya,  SLU,  per  dur  a  terme  les  obres  de  construcció  d’una  marquesina  per  aparcament 
d’ambulància adossat al CAP de Guardiola de Berguedà, d'acord amb les determinacions següents:

a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte tècnic presentat juntament amb la 
sol·licitud i a les normes de planejament vigents en aquesta localitat. Així mateix ha de respectar allò 
establert a l’estudi bàsic de seguretat i salut.

 b) En tot cas caldrà complir les determinacions i condicionats imposats per la normativa vigent i els 
imposats per l’arquitecte, en el seu informe anteriorment transcrit.

Segon.- Les obres s'han d'iniciar  en un termini  màxim d'1 any,  a partir  de la notificació d'aquesta 
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a 
partir de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

5) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE EXECUTIU PER LA PAVIMENTACIÓ AMB 
GESPA ARTIFICIAL I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN  DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist el projecte bàsic i executiu elaborat per l’Enginyer Tècnic Agrícola contractat per l’Ajuntament, el Sr. 
Víctor Payró Milan, per la pavimentació amb gespa artificial  i adequació de l’entorn del camp de futbol  
municipal de Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 251.265,83 € (IVA Inclòs).

Atès  que  en  els  transcurs  dels  darrers  anys,  en  el  municipi  de  Guardiola  de  Berguedà,  ha  anat 
madurant positivament l’esport del futbol com activitat esportiva entre els més joves; i d’ençà d’uns anys 
enrere, l’aparició del Club de Futbol de l’Alt Berguedà ha potenciat la pràctica d’aquest esport en una 
franja d’edat d’entre els 6 i els 40 anys. Aquest projecte va començar només amb dos equips, i al cap  
de quatre anys s’ha consolidat a la comarca com una escola de futbol i un club amb un alt potencial.

Atès que des de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, sempre s’ha ajudat a dinamitzar aquesta 
activitat, aportant millores anualment a les instal·lacions del camp de futbol.

Vist l’augment exponencial que en els darrers anys ha tingut aquest club en nombre de jugadors, es 
creu necessària l’aplicació de gespa artificial a les instal·lacions per tal de millorar les condicions dels 
jugadors, però alhora habilitar el camp per tal de poder acollir partits de més alt nivell. 

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles 21.1 o) i  
22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per  
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell  
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

Atès  que l’adopció d’aquest  acord és  competència  de la Junta de Govern  Local,  d’acord amb les 
delegacions efectuades per l’Alcalde en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern per unanimitat,
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ACORDA, 

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:
 
 

Objecte: 
PROJECTE EXECUTIU PER LA PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL I 
ADEQUACIÓ DE L’ENTORN DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Autor del Projecte Col·legi Oficial Data

Víctor Payró Milan
d’Enginyers Tècnics 
Agrícoles

Desembre 2018

Import 207.657,71 € 43.608,12 € (IVA) 251.265,83 €

 
SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci en 
el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
 

6) ACORD D’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS INCOBRABLES EN CONCEPTE DE 
FALLITS DE REFERÈNCIA ELABORADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els expedients tramesos per l’Organisme de 
Gestió  Tributària  de  la  Diputació  de Barcelona,  relació  18004,  de fallits  per  referència,  per  tal  de 
procedir a la seva declaració de crèdits incobrables.
Atès  que  l’adopció  d’aquest  és  competència  d’aquesta  Junta  de  Govern  Local,  en  virtut  de  les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 7 de juliol de 2.015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  Aprovar els fallits de la relació 18004,  per import de 2.081,59€, corresponent a un total de 45  
rebuts  i procedir a la seva declaració de crèdits incobrables.

Segon.-  Comunicar el present acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

7) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ DE RECAPTATÒRIA – AJUNTAMENT 
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i  
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per aquest 
ens.

Havent-se verificat  que els  ingressos  que es  reflecteixen en el  Compte coincideixen amb els  fons 
transferits a aquest ens.

Vista  la  relació  nominativa  de  deutors  que  configura  l'estat  demostratiu  dels  drets  a  cobrar,  com 
estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018 :

Rebuts 2.779,08€
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Liquidacions 8.339,52€

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018 :

Rebuts 100.332,50€

Liquidacions 45.915,84€

Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l'ORGT s'ha practicat correctament.

S'informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l’ORGT.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.- INFORMAR favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, presentat per l'ORGT.

Segon.- COMUNICAR el present acord a l’ORGT.

8) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  DE  GESTIÓ  DE  RECAPTATÒRIA  –  CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2018 i  
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per aquest 
ens.

Havent-se verificat  que els  ingressos  que es  reflecteixen en el  Compte coincideixen amb els  fons 
transferits a aquest ens.

Vista  la  relació  nominativa  de  deutors  que  configura  l'estat  demostratiu  dels  drets  a  cobrar,  com 
estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2018:

Rebuts 54.67€

Liquidacions 744,65€

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2018 :

Rebuts 23.265,22€

Liquidacions 2.286,87€
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Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l'ORGT s'ha practicat correctament.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  INFORMAR favorablement  el  Compte de la Gestió Recaptatòria del  Consell  Comarcal  del  
Berguedà, presentat per l'ORGT.

Segon.- COMUNICAR el present acord a l’ORGT.

9) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Vist l’expedient del contracte menor de subministrament er la compra de dos carretons de neteja pel  
CEIP Sant Llorenç.

Vist el pressupost presentat per “Clim profesional”, per la suma de 232,12 € (IVA Inclòs).
 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació del contracte de subministrament de dos carretons de neteja pel 
CEIP Sant Llorenç,  mitjançant un contracte menor de subministrament, per un import de dos-cents 
trenta-dos euros amb dotze cèntims (232,12 €) (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 
920/62500, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’aticle 
118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és 
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i  
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de dos-cents trenta-dos euros amb dotze cèntims (232,12 €)  
(IVA Inclòs), amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

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

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

Reunits, 

D’una banda, 

La  senyora  Maria  del  Mar  Camacho  Martí,  directora  general  d’Educació  Secundària  Obligatòria  i  
Batxillerat del Departament d'Educació, nomenada pel Decret 276/2018, de 20 de desembre (DOGC núm. 
7774 de 24.12.18), i actuant en l’exercici de les facultats delegades per Resolució ENS 1839/2011, de 20 
de juliol,  de delegació de competències de la persona titular del Departament d’Ensenyament (DOGC 
núm. 5930, de 28 de juliol). 

I de l’altra, 

El senyor Josep Pere Lara Tristante, alcalde de l’ajuntament de Guardiola de Berguedà, nomenat pel Ple  
Municipal  de  data  13  de  juny  de  2015,  amb  NIF  P0809800F,  fent  ús  de  les  facultats  que  li  són  
reconegudes a l’article 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel  
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

En ús de les seves atribucions, ambdues parts es reconeixen la capacitat jurídica suficient per formalitzar  
aquest conveni. 

MANIFESTEN 

1.- Que el Departament d’Ensenyament des de l’any 1982 ha dut a terme accions de suport a l’activitat  
docent del professorat mitjançant la creació de programes i serveis educatius que s’han constituït com a 
nuclis  de  dinamització  pedagògica,  de  suport  i  d’orientació  psicopedagògica,  de  recerca  de  noves  
metodologies,  d’apropament  de l’escola a l’entorn i  de respecte al  medi ambient,  i  que tot  plegat ha  
contribuït a la millora de la tasca professional dels docents. 

2.- Que els serveis educatius actuen territorial i sectorialment atenent tots els centres d’un àmbit territorial  
definit, i posen a l’abast dels professors fons de documentació pedagògica, recursos i materials didàctics,  
i els ofereixen assessorament i orientació, a més d’esdevenir punts de trobada, d’intercanvi d’experiències  
i de recerca permanent. Alguns d’aquests serveis educatius tenen per objectiu donar suport a aspectes 
concrets  dels  currículums  de  l’alumnat  amb  necessitats  educatives  especials  i  alhora  facilitar  el  
desenvolupament de nous programes, metodologies i tècniques didàctiques (Decret 155/1994, de 28 de  
juny,  pel  qual  es regulen els serveis educatius del  Departament d’Ensenyament,  modificat  pel Decret  
180/2005, de 30 d’agost - DOGC núm. 4460, d’1.9.2005) 

3.- Que el Departament d'Ensenyament té en funcionament diversos camps d’aprenentatge en medis  
singulars de Catalunya i, concretament a l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà hi té establert el  
Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà, donant suport als centres educatius, professorat i alumnat del  
territori. 

Que ambdues parts  volen  establir  els  mecanismes oportuns  per  col·laborar  en  el  funcionament  dels  
serveis  educatius  abans  esmentats,  per  la  qual  cosa  acorden  formalitzar  el  present  conveni  amb  
subjecció a les següents, 

CLÀUSULES 

PRIMERA.- L’objecte d’aquest conveni és concretar els termes de la col·laboració entre l’Administració de 
la  Generalitat  de  Catalunya,  mitjançant  el  Departament  d'Educació,  i  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  
Berguedà per facilitar el funcionament del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà durant l’any 2019. 

SEGONA.- Les despeses de funcionament objecte d’aquest conveni són les següents: neteja de la seu  
del Camp d’Aprenentatge i de la part proporcional de la pòlissa d’assegurança de l’edifici (Escola Sant  
Llorenç).  Per  col·laborar  en  aquestes  despeses  el  Departament  d'Educació  aportarà  2.200,00  €  i  
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es farà càrrec de l’import restant. 
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TERCERA.-  El Departament  d'Educació es compromet a fer-se càrrec de les despeses de personal,  
equipament i material fungible del Camp d’Aprenentatge de l’Alt Berguedà. Aquestes dotacions romanen 
propietat del Departament d'Educació. 

QUARTA.- El Departament d'Educació aportarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà la quantitat de  
2.200,00 € esmentada a la clàusula segona, per a col·laborar en les despeses de funcionament del camp  
d’aprenentatge. 

El  lliurament  d’aquesta  quantitat  es  tramitarà  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  
D/226000800/4240/0000 del pressupost de la Generalitat de Catalunya de l¡any 2017, prorrogat per al  
2019, delcentre gestor EN07. 

Així  mateix  el  secretari-interventor  de la  corporació haurà de presentar  el  certificat,  abans del  15 de 
novembre de 2019, on es faci  constar l’import  corresponent  a les despeses previstes agrupades per  
conceptes, amb indicació de quines d’aquestes despeses han estat reconegudes i quines disposades. En  
aquesta relació, també caldrà fer constar les aplicacions pressupostàries amb càrrec a les quals s’ha fet  
la  despesa,  el  creditor,  l’import  i  la  data  de pagament,  o  el  motiu,  si  escau,  pel  qual  no s’ha  pogut  
reconèixer la despesa. 

CINQUENA.-  Es crearà una comissió mixta, amb representants d’ambdues parts, la qual establirà els  
mecanismes  de  seguiment,  vigilància  i  control  de  les  actuacions  objecte  d’aquest  conveni  de  
col·laboració.  Així  mateix,  aquesta  comissió  resoldrà  els  problemes  d’interpretació  del  conveni  i  els  
possibles casos d’incompliment de les obligacions i compromisos assumits per cadascuna de les parts i  
establirà les conseqüències aplicables en cas d’incompliment. 

SISENA.- Aquest conveni serà vigent des de l’1 de gener i fins el 31 de desembre de 2019, i es podrà  
prorrogar per anys naturals, fins a un màxim de quatre anys addicionals, sempre que ho manifestin de  
manera expressa les parts signatàries en el termini mínim de dos mesos abans de la finalització de la  
seva vigència. La signatura de la pròrroga del conveni ha de ser anterior a la data de finalització del  
conveni. 

SETENA.- Extinció i resolució del conveni 

1. Aquest conveni s’extingirà pel compliment de les actuacions que en constitueixen l’objecte o perquè  
s’ha incorregut en causa de resolució. 

2. Són causes de resolució d’aquest conveni: 

a) El transcurs del termini de vigència del conveni sense que se n’hagi acordat la pròrroga. 
b) L’acord unànime de tots els signants. 
c) L’incompliment de les obligacions i els compromisos assumits per part d’algun dels signants. 

En aquest cas, qualsevol de les parts pot notificar a la part incomplidora un requeriment perquè  
compleixi  en  un  termini  determinat  les  obligacions  o  els  compromisos  que  es  consideren 
incomplerts.  Aquest requeriment  s’ha de comunicar a la Comissió de Seguiment.  Si,  un cop  
transcorregut  el  termini  indicat  en el  requeriment,  l’incompliment persisteix,  la part  que el  va  
adreçar ha de notificar a l’altra part la concurrència de la causa de resolució i el conveni s’entén  
resolt. 
d) Per decisió judicial declaratòria de la nul·litat del conveni. 

VUITENA.- Les qüestions litigioses sorgides en relació amb la interpretació, la modificació, la resolució,  
els efectes i els possibles casos d’incompliment d’aquest acord, es resoldran de mutu acord entre les 
parts en el sí de la comissió de seguiment que es constitueix a la clàusula cinquena. En el cas que no es  
puguin resoldre de mutu acord, seran resoltes per la jurisdicció contenciosa administrativa, de conformitat  
amb  el  que  disposa  la  Llei  29/1998,  del  13  de  juliol,  reguladora  de  la  Jurisdicció  Contenciosa 
Administrativa”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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Primer.-  Aprovar  el  conveni  de  col·laboració  entre  l’Administració  de  la  Generalitat  de  Catalunya, 
mitjançant el Departament d'Educació, i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en relació amb camp 
d’aprenentatge de l’Alt Berguedà, anteriorment transcrit.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització de l’anterior conveni.

Tercer.- Comunicar el present acord al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

11) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL CONVENI  REFERENT  A L’ÚS,  INTERVENCIÓ  I  GESTIÓ  DEL 
JACIMENT DEL CASTELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  ENTRE L’ENTITAT TORRE DE 
GUAITA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,  l’esborrany del  conveni  que es transcriu 
literalment a continuació:

CONVENI  REFERENT  A  L’ÚS,  INTERVENCIÓ  I  GESTIÓ  DEL  JACIMENT  DEL  CASTELL  DE  
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ   ENTRE  L’ENTITAT  TORRE  DE  GUAITA  I  L’AJUNTAMENT  DE  
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

D’una banda,
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb CIF núm. P0809800F, representada pel Sr.  Josep Lara 
Tristanteamb  domicili  social  a  la  Plaça  Municipal,  3  de  08694-Guardiola  de  Berguedà,  en  qualitat  
d’alcalde.

I de l’altra banda, 

L’entitat Torre de Guaita, representada pel Sr. GFF, en qualitat de President de l’entitat,  inscrita en el 
Registre Municipal d’Entitats i en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques en data 27 d’octubre de 2008, 
NR 37952.

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb prou capacitat per contractar i obligar-se a les finalitats  
que s’indiquen,

EXPOSEN

I.-  Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és propietari del jaciment del Castell de Guardiola, Bé  
Cultural d’Interès Nacional, situat a la zona del Collet, (polígon 8, Parcel·la 28) a Guardiola de Berguedà.  
Aquesta propietat ha estat cedida per l’Empresa Fecsa-Endesa de forma indefinida mitjançant escriptura  
de cessió efectuada davant de la Notària de Berga, la Sra. Montserrat Moratilla Fernández, en data 19 de  
maig de 2016, protocol núm. 782,

II.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà col·laborar en el foment de la cultura, les  
arts, l’educació i l’activisme social del municipi, i en aquest cas concret, donar suport als projectes de  
preservació del patrimoni arqueològic local i, per tant, formalitzar la col·laboració amb l’entitat Torre de  
Guaita  que,  amb  aquest  mateix  objectiu,  organitza  activitats  educatives  i  de  difusió,  preservació,  
consolidació i recuperació del jaciment del Castell de Guardiola.

III.- Que l’entitat signant realitza, a dia d’avui i al llarg de tot l’any, sense ànim de lucre, activitats culturals,  
arqueològiques i educatives de caràcter públic al jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà.

IV.- Que l’entitat signant consta degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Guardiola de  
Berguedà o en qualsevol altre registre de caràcter públic amb la mateixa finalitat.

Per tot l’expressat, les parts atorguen el present conveni a l’empara del que disposa el Decret 336/1988,  
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i amb els següents pactes.

PACTES
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PRIMER. OBJECTE I FINALITAT.

L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà com a propietari, autoritza a l’entitat Torre de Guaita a realitzar  
periòdicament el camp de treball i els treballs de prospecció arqueològica i desbrossament de les runes  
del  Castell  de Guardiola  de Berguedà, amb plena subjecció al  projecte de consolidació arqueològica  
aprovat per la Comissió Territorial d’urbanisme en data 9 d’octubre de 2015, i ens els termes i condicions  
de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guardiola de data 21 de juny de  
2016, així com a utilitzar l’espai que ocupa el jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, sense cost,  
atès que aquesta institució o entitat no duu a terme activitats lucratives, i per tal de col·laborar activament  
en la facilitació de recursos públics municipals que puguin contribuir  al foment de la cultura,  les arts,  
l’educació i l’activisme social del municipi.

SEGON. VIGÈNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i la seva vigència serà d’un any. 

TERCER. CONDICIONS GENERALS.

L’autorització d’ús del jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, es durà a terme amb les següents  
condicions:

COMPROMISOS DE L’ENTITAT TORRE DE GUAITA

1. Els treballs i activitats que realitzi l’entitat quedaran circumscrites únicament a la zona que sigui  
estrictament necessària pel desenvolupament dels treballs on hi ha les restes del Castell  de  
Guardiola de Berguedà, (Polígon 8 parcel·la 28 del cadastre). 
*S’adjunta  plànol  i  dades  cadastrals  amb  el  límit  dels  treballs  i  activitats  dintre  d’aquesta  
parcel·la.

2. L’entitat  s’obliga a tramitar i  obtenir,  prèviament a l’inici de qualsevol  activitat i  davant de les  
administracions competents, tots i cadascun dels permisos preceptius per efectuar els treballs  
arqueològics i, en concret, el camp de treball. 

3. L’entitat s’encarregarà de tramitar tota la documentació necessària, seguint la normativa vigent,  
per tal de dur a terme les excavacions i consolidacions necessàries. 

4. L’entitat,  en  coordinació  i  amb el  suport  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  s’obliga  a  
implementar les mesures de seguretat que siguin necessàries i preceptives per a la correcta  
execució de totes les activitats i treballs de prospecció arqueològica, per evitar qualsevol dany a  
les persones, a la propietat, així com al medi ambient derivats de les activitats autoritzades.

5. L’entitat s’encarregarà de preparar i gestionar tota la documentació necessària per tal de tramitar  
subvencions i ajudes per a la millora del monument.

6. L’entitat  serà  responsable  de  deixar  el  terreny  i  edificacions  ocupades  lliures  de  brutícia  i  
elements aliens  l’espai després de cada activitat realitzada, en especial després del camp de  
treball. 

7. Durant l’any, l’entitat organitzarà un mínim d’una visita gratuïta, oberta a tothom, per tal de donar  
a conèixer  el  monument  i  els  treballs  que s’hi  hagin fet.  Igualment  l’entitat  es compromet  a  
elaborar una memòria anual que entregarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a mode 
d’informe dels treballs desenvolupats, així com dels seus resultats.

8. L’entitat vetllarà en tot moment per garantir la seguretat de les persones i els béns, assumint  
qualsevol dany que es pugui ocasionar tant a les persones com a les coses. A tal efecte s’obliga  
a  contractar  les  assegurances  específiques  obligatòries  que  requereixin  les  activitats  
organitzades,  tant  per  cobrir  els  propis  membres de  l’entitat  com els  participants  davant  de  
qualsevol accident, pel període en què es dugui a terme l’activitat en concret. 

COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

1.  L’Ajuntament es compromet, dins de la mesura de les seves possibilitats i sempre que sigui  
possible  a  destinar  el  personal  de  la  brigada  per  tal  que  puguin  ajudar  en  els  treballs  de  
preparació de les excavacions.

2. L’Ajuntament  es  compromet  a  incloure  el  recinte  del  jaciment  del  Castell  de  Guardiola  a  
l’assegurança d’edificis públics de l’Ajuntament per tal de protegir totes les activitats que s’hi  
duguin a terme. 

3. L’Ajuntament  es  compromet  a  col·laborar  amb  l’entitat  en  la  cerca  de  finançament  d’altres  
Administracions i/o institucions per tal de poder dur a terme els projectes previstos.
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4. L’Ajuntament convocarà un mínim d’una reunió anual amb l’entitat, per fer un seguiment de les  
activitats realitzades que constin a la memòria presentada i conèixer es activitats previstes.

5. L’Ajuntament es compromet a incloure en el seu pressupost anual una partida econòmica de SIS  
CENTS EUROS (600,00 €), pels treballs de consolidació i restauració del jaciment del Castell de  
Guardiola  de  Berguedà,  amb  prèvia  informació  del  projecte  i  pressupostos  del  què  es 
consolidarà.   

QUART. IMATGE CORPORATIVA

L’Entitat  Torre de  Guaita  farà constar  en la  publicitat  de les activitats  que realitzi  la  col·laboració de  
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

CINQUÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i,  
un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

SISÈ . INCOMPLIMENT

L’incompliment  del  present  conveni  per  qualsevol  de les parts  signatàries pot  donar  lloc  a la  seva  
resolució.

La resolució  del  conveni  i  qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que se susciti,  requereix  que la  part  
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La  
desestimació  expressa  o  presumpta  d’aquesta  sol·licitud  serà  susceptible  de  recurs  contenciós  
administratiu.

SETÈ. FORMES D’EXTINCIÓ

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

 Per la no realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
 Pel no compliment dels pactes per quaselvol de les parts.
 Per desavinença de les parts signatàries.
 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que  

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixin les relacions interadministratives  
i de cooperació.

VUITÈ. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades  
de caràcter personal, tota la informació que s’hagin d’intercanviar o cedir les parts que intervenen en  
aquest  conveni  serà tractada amb caràcter  confidencial  i,  pel  que fa  al  seu destí,  només podrà ser  
utilitzada  per  a  la  correcta  prestació  dels  diferents  serveis  que  són  objecte  d’aquest  conveni  de  
col·laboració.

NOVÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera  
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós  
administratiu.

DESÈ. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS

La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions derivades  
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.
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I en prova de conformitat i acceptació, totes les parts signen el present document per triplicat exemplar, i a  
un sol efecte, en el lloc i data anteriorment referenciats, del qual la secretària en dóna fe”.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’entitat Torre de Guaita,  
anteriorment transcrit.

12) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL CANVI DE TITULARITAT DE L’EXPLOTACIÓ 
RAMADERA BOVINA EXTENSIVA (2450AN)

Es sotmet a  la consideració de la Junta de Govern local  la instància  presentada per  la Sra.  LCG 
sol·licitant el canvi de titularitat de l’explotació ramadera bovina extensiva (3450AN) titularitat de la Sra. 
LCG en favor del Sr. JPV.

Vist l’informe elaborat per l’Enginyer contractat per aquest Ajuntament, el Sr. Andreu Catllà Sancliments.

Atès  que l’adopció d’aquest  acord és  competència  de la Junta de Govern  Local,  d’acord amb les 
delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 7 de juliol de 2015.

La Junta de Govern per unanimitat,

Primer.- Donar-nos per assabentats del el canvi de titularitat de l’explotació ramadera bovina extensiva 
(3450AN) titularitat de la Sra. LCG en favor del Sr. JPV.

Recordar al  titular  de l’explotació que l’activitat  classificada resta subjecta a les revisions i controls 
inicial i periòdic establerts en l’activitat comunicada, tant en els aspectes mediambientals, en matèria 
d’activitats i en matèria d’incendis.

Segon.- Girar la liquidació corresponent.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 15.32 hores de tot el qual per la  
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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