
15/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 30 DE MAIG DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del 30 de maig de dos mil disset,  
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 23 DE 
MAIG DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 23 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 23 de maig de 2017.

2) ACORD  APROVANT  LA  SOL·LICITUD  FORMULADA  PEL  CLUB  ESPORTIU  MARATÓ 
BARCELONA PER LA REALITZACIÓ DE LA PRIMERA EDICIÓ DE LA PROVA ESPORTIVA 
GARMIN TEAM TRAIL

Vista la petició efectuada pel Sr. SPG, en nom i representació de l’entitat “Club Esportiu Marató 
Barcelona”, a través de la qual sol·licita autorització per poder passar per camins i senders del  
terme municipal, amb motiu de la celebració els propers dies 17 i 18 de juny de 2017 de la primera  
edició  de la  “Garmin Team Trail”,  una  cursa  de muntanya,  per  equips  de relleus,  amb sortida 
Castellar de n’Hug i arribada a Sant Cugat del Vallès. 

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 acorda:

Primer.- Autoritzar al Sr. SPG, en nom i representació de l’entitat “Club Esportiu Marató Barcelona”, 
el seu pas pel municipi els propers dies 17 i 18 de juny de 2017, amb motiu de l’organització de la 
primera edició de la “Garmin Team Trail”,  si bé condicionat al fet  que per part de l’organització 
s’assumeixin totes les responsabilitats que es puguin ocasionar amb motiu de la celebració de la 
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prova  esportiva,  adoptant-se  totes  les  mesures  de  seguretat  necessàries  tant  respecte  a  la 
seguretat de les persones participants, acompanyants, com de l’organització, així com garantir el 
respecte l’entorn i  al medi,  comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el  van 
trobar,  i  comprometent-se  a  sol·licitar  totes  les  autoritzacions  i  permisos  sectorials  que  siguin 
necessaris de l’organització de l’esdeveniment, especialment al Parc Natural Cadí Moixeró, i als 
propietaris  dels  terrenys  per  on  transcorri  l’esdeveniment,  i  a  disposar  de  les  assegurances  i  
autoritzacions que calguin per la realització d’una activitat d’aquestes característiques.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari i al Servei Català de Trànsit.

3) RESPOSTA A LES PETICIONS FORMULADES EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
BIKE GUARDIOLA

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per l’entitat “BIKE 
GUARDIOLA”,  a través de la qual  comuniquen que els  propers dies 10 i  11 de juny de 2017, 
celebraran la I edició de la ORBEA CADÍ CHALLENGE, una cursa cicloturista del calendari de la 
Federació Catalana de Ciclisme, alhora que sol·liciten:

-El tancament del carrer comerç
-Tanques, taules, cadires escombraries i neveres
-Punts de llum al carrer Comerç
-Poder disposar del Gimnàs de l’Escola
-Servei d’ambulància
-Els serveis de protecció civil
-La col·laboració els membres de la brigada municipal

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.- Autoritzar la petició formulada per l’entitat “BIKE GUARDIOLA”,  si bé condicionat a que 
adoptin totes les mesures de seguretat  per evitar danys a les persones i  a les coses, a 
respectar l‘entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la prova, 
disposar  de  les  assegurances  necessàries  per  la  realització  d’aquest  tipus  de  proves 
esportives, així com de les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris, en 
especial  hauran de disposar del  permís de trànsit  i  del  permís dels Ajuntaments per on 
transcorrin.

Segon.- S’autoritza el tancament del carrer, poder utilitzar el material sol·licitat, així com els punts 
de llum, el  gimnàs, el  servei  d’ambulància,  protecció civil  i  la col·laboració dels membres de la 
brigada, no obstant caldrà utilitzar els espais i materials i deixant-ho en perfectes condicions evitant  
ocasionar qualsevol tipus de desperfecte. 

Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari.

4) DONAR COMPTE  DE LES ACTUACIONS  PREVISTES  PER A L’ANY 2017  EN  EL PLA 
MUNICIPAL  DE  PREVENCIÓ  D’INCENDIS  FORESTALS  DE  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA

Es dóna compte de les aportacions revistes per al 2017 – ADF Alt Berguedà, dins del Pla 
municipal de prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona.

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ CODI MAPA COST (IVA Inclòs)
Arranjament Camí de la Torre de Foix 12 1.452,00

-2-



Repàs de manteniment camí de Terradelles a 
Clarà, Cerconeda, Castell i fins a Cal Cosí

6 10.080,00

Neteja  de  vores  al  camí  de  Terradelles  a  Clarà, 
Cerconeda, Castell i fins a Cal Cosí

6 3.780,00

Repàs de manteniment camí de Brocà a Clarà 7 800,00
Repas de manteniment camí dels Plans de Rotllan 8 1.120,00
Repàs de manteniment camí de Cavallera 9 1.600,00
Neteja de vores i poda al camí de Cavallera 9 600,00
Repàs de manteniment camí de la Serra del Puig a 
Coll de Cerqueda

4 2.000,00

Instal·lació señal a l’Hirant de la bass de la Font de 
la Vinya Vella

H-5 200,00

Cost total de les actuacions per l’any 2017 21.632,00 €
Aportació de la Diputació de Barcelona 95% 20.550,40 €
Aportació de l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 5%   1.081,60 €

La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord.

5) ACORD  D’APROVACIO  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  “TÚNELS  DE 
BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A” I 
L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni de col·laboració 
entre  “TÚNELS  DE  BARCELONA  I  CADÍ,  CONCESSIONÀRIA  DE  LA  GENERALITAT  DE 
CATALUNYA,  S.A” i  l’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà,  el  contingut  del  qual  es  transcriu 
literalment a continuació:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  “TÚNELS  DE  BARCELONA  I  CADI,  
CONCESSIONÀRIA  DE  LA  GENERALITAT  DE  CATALUNYA,  S.A”  I  L’AJUNTAMENT  DE  
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ” 

REUNITS 
El Sr. OGA, major d’edat, amb domicili professional a Barcelona, carretera de Vallvidrera a Sant  
Cugat, BV-1462, km 5,3 amb DNI XXXXX. 

D’altre part Sr. JLT, amb DNI XXXXX, amb domicili  a efectes de notificacions a l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà, a la Plaça municipal 3 de 08694-Guardiola de Berguedà. 

ACTUEN 
El  Sr.  OGA,  en  nom i  representació  de  Túnels  de  Barcelona i  Cadí,  Concessionària  de  la  
Generalitat de Catalunya, SA, (en endavant Túnels) amb CIF A65931412. El Sr. OGA actua en la  
seva  condició  d’Apoderat,  d’acord  amb  les  facultats  que  resulten  de  l’escriptura  de  poder  
autoritzada pel Notari de Barcelona Sra. Maria Isabel Gabarró Miquel, en data 7 de juliol de 2016,  
núm. 1712 del seu protocol. 

L’ Il·lm.. Sr. JLT, en nom i representació de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà (en endavant  
l’Ajuntament), per aquest acte en la seva qualitat d’alcalde. 

Les parts es reconeixen mútuament amb capacitat legal necessària per a l’atorgament del present  
conveni i als esmentats efectes 

EXPOSEN 
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1.  Que l’Ajuntament  anualment  impulsa  iniciatives dirigides  a  la  recuperació  del  fons cultural  i  
artístic  del  municipi  mitjançant  el  seu  propi  pressupost,  així  com  amb  el  suport  d’entitats  i/o  
empreses que desenvolupen les seves activitats en l’àrea d’influència del municipi. 

2.  Que Túnels realitza anualment aportacions a projectes que s’enquadren dins dels criteris de  
responsabilitat  social  empresarial  aprovats per  la  societat,  entre  ells  a  iniciatives dirigides a  la  
recuperació i conservació del patrimoni històric, cultural i turístic. 

3. Que l’Ajuntament ha presentat a Túnels el projecte “Restauració i rehabilitació del mural del  
túnel del Cadí a Guardiola de Berguedà”. Es tracta d’una restauració i rehabilitació del mural en  
homenatge al túnel del Cadí realitzat entre els anys 1988 i 1989 per veïns del municipi, obra que  
amb el transcórrer del temps està actualment en un nivell alt de deteriorament. 

4.  Que Túnels com a empresa gestora de la infraestructura del  túnel del  Cadí té interès en la  
rehabilitació  de  l’espai,  atès  que  es  tracta  d’una  obra  que  enalteix  la  importància  d’aquesta  
infraestructura per a la comarca del Berguèdà, eix vertebrador de tota la zona. 

Amb la voluntat d’aplicar aquests objectius compartits les parts subscriuen el present conveni de  
col·laboració que es regirà pels següents, 

PACTES 

Primer.- Constitueix l’objecte d’aquest Conveni establir les condicions de col·laboració entre Túnels  
i l’Ajuntament per a portar a terme els treballs de restauració i rehabilitació del mural del túnel del  
Cadí que es troba al municipi de Guardiola de Berguedà. 

Segon.- Aquest Conveni entrarà en vigor coincidint amb la seva data de signatura i tindrà vigència  
fins al 31 de desembre de 2017, sense que es pugui considerar tàcitament prorrogat. L’obra de  
restauració i rehabilitació haurà de realitzar-se dins del període de vigència del present conveni. 

Durant  l’execució  dels  treballs  de  restauració  i  rehabilitació  del  mural  l’Ajuntament  informarà  
puntualment dels avanços dels treballs, així com de qualsevol circumstància que pugui afectar al  
seu normal desenvolupament. 

Tercer.-  En aquest acte, Túnels lliura xec nominatiu a l’Ajuntament per un import de CINC MIL  
EUROS (5.000  €),  servint  aquest  document  com a  eficaç  i  cabdal  pagament  de  l’esmentada  
quantitat. 

Quart.- L’Ajuntament es compromet a destinar l’import íntegre de la donació a l’objecte del present  
conveni.  Es  compromet  també  a  la  difusió  de  la  participació  de  Túnels  en  el  fiançament  del  
projecte. 

La difusió de la participació de Túnels en el projecte de rehabilitació es limitarà a l’ús dels seus  
logotips i/o  signes distintius,  quedant  expressament  exclosa d’aquest  conveni  la  publicitat  o  la  
difusió de qualsevol producte o servei que pugui donar Túnels. La utilització del logotip i els signes  
distintius de Túnels no conferirà a l’Ajuntament ni serà considerat com a cessió de drets, títols o  
interessos de propietat intel·lectual o industrial que siguin titularitat de Túnels. 

Cinquè.- En el supòsit que l’objecte del conveni no pogués portar-se a terme per incompliment dels  
compromisos de l’Ajuntament o de les persones o entitats que aquesta hagués designat per a la  
realització del projecte, Túnels quedarà rellevada del compromís d’abonar qualsevol quantitat a  
partir del moment de l’esmentat incompliment si fos el cas, quedant obligat l’Ajuntament a restituir a  
Túnels la quantitat percebuda, i que serà incrementada amb el interès legal del diner. 

Si la impossibilitat de complir l’objecte del conveni es degués a qualsevol altra causa aliena a la  
voluntat de l’Ajuntament, les quantitats percebudes no hauran de ser restituïdes. 
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Sisè.-  El present conveni no podrà ser cedit totalment o parcial sense el consentiment escrit de  
l’altra part. 

Setè.-  L’Ajuntament i  Túnels s’obliguen al  compliment de tot  allò que estableix la Llei  orgànica  
15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, així com amb en el Reial  
Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de mesures de seguretat  
dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal, i de qualsevol altres normes  
vigents o que en el futur puguin promulgar-se en relació al tractament de les dades de caràcter  
personal a les quals tingui accés durant la vigència d’aquest conveni. 

Vuitè.  -  Durant  la  vigència  del  present  conveni  les  parts  es  reconeixen  el  deure  mutu  de  
confidencialitat i s’obliguen a no difondre informació confidencial per a qualsevol propòsit diferent  
del que constitueix el present conveni. 

Novè.- Seran causes de resolució del conveni: 
➢ La  dissolució-extinció  de  la  societat  persona  jurídica  de  les  parts,  qualsevol  que  siguin  les  
causes. 
➢ El mutu acord entre les parts 
➢ L’incompliment de qualsevol dels compromisos i obligacions assumides en el present conveni. 

Desè.-  En tot  allò que no estigui previst en aquest  conveni,  regirà la legislació civil  i  mercantil  
aplicable al cas. 

Onzè.- Les qüestions litigioses que puguin sorgir en la interpretació i el compliment del present  
conveni es resoldran per acord d’ambdues parts, i si aquest acord no fos possible, les parts, cas  
d’exercitar accions judicials, se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i  
Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls. 
I com a prova de la seva conformitat, firmen el present conveni de col·laboració per duplicat aquest  
exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats en el encapçalament”.

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 acorda:

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre “TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, 
CONCESSIONÀRIA DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A” i l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, anteriorment transcrit.

Segon.-  Facultar  al  Sr.  Alcalde  per  la  signatura  dels  documents  que  siguin  necessaris  per  la 
formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a  “TÚNELS DE BARCELONA I CADÍ, CONCESSIONÀRIA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, S.A”.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, del següent pressupost:

- Pressupost  presentat  per  “TAPISSERIES ALFIL,  SCP”,  per  la compra 
d’una lona acrílica extraible pel pati de l’Escola Bressol, per la suma de 780,50 e (Iva no 
Inclòs).

La Junta de Govern Local, acorda aprovar el citat pressupost.
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I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.16 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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