
17/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 22 DE JUNY DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 18.40 hores del 22 de juny 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 8 DE JUNY 
DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 8 de juny de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de juny de 2017.

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 
DINOU MIL SIS-CENTS SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (19.616,29 €), 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  DINOU MIL SIS-CENTS 
SETZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (19.616,29 €) i procedir al seu reconeixement amb càrrec 
a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA DE DIVISIÓ HORITZONTAL
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Vista la sol·licitud formulada pel Sr. JAC, a través de la qual demana llicència urbanística de divisió 
horitzontal de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres situat a la Carretera de Ribes, núm. 9 de Guardiola de  
Berguedà, propietat del Sr. JAC. 

Atès que la llicència sol·licitada està prevista a l’article 187.2 r)  del  Decret  Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, text refós de la llei d’urbanisme i a l’article 238 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, reglament  
de la llei d’urbanisme. Vist que l’actuació projectada no es troba inclosa en cap dels supòsits previstos a 
l’article 238 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, reglament de la llei d’urbanisme. 

Atesos els informes favorables units a l’expedient procedeix l’atorgament de la llicència sol·licitada per a 
la divisió horitzontal de l’edifici plurifamiliar entre mitgeres, situat a la Carretera de Ribes, núm. 9 de  
Guardiola  de Berguedà,  propietat  del  Sr.  JAC,  el  qual  constarà de noves  entitats,  d’acord  amb la 
següent descripció: 

“1r.- S’ha presentat una memòria i plànols rectificats per la divisió horitzontal del estat actual i usos d’un edifici  
plurifamiliar entre mitgeres de planta soterrani, planta baixa, planta primera, planta segona i planta sotacoberta,  
signat per l’arquitecte tècnic JFP, col·legiat núm.7772. 

2n.- Es tracta d’un edifici d’habitatges plurifamiliar entre mitgeres que consta de planta semisoterrani  destinada a  
traster, planta baixa destinada a Bar Restaurant, planta primera amb un habitatge, planta segona amb un habitatge 
i planta sotacoberta destinada a golfes.

3r.- La finca té una antiguitat superior als 30 anys.
Referència cadastral numero: 75642 09
Superfície Solar: 168,72 m²

Total Superfície construïda Edifici : 745,30 m²

4r.-Quadre superfícies: 
Aquesta finca número 150 de Brocà, es troba inscrita al Registre de la Propietat de Berga , al volum 612, llibre 6è ,  
foli 160.

Ús Superfície construïda
Planta Semisoterrani Magatzem

( accés carrer Nou n.2B)
168,72 m²

Total 168,72 m²

Ús Superfície construïda
Planta Baixa Bar restaurant 161,01 m²

Zona comuna - Escala    7,71 m²
Total 168,72 m²

Ús Superfície construïda
Planta Primera Habitatge 1  160,24 m²

Balcó habitatge 50%     4,00 m²
Zona comuna - Escala     8,48 m²
Total 172,72 m²

Ús Superfície construïda
Planta Segona Habitatge 2  149,48 m²

Balcó habitatge 50%     8,77 m²
Zona comuna - Escala     4,32 m²
Pati 50%     4,84 m²
Golfes vinculades a la 
planta segona
( alçada mínima: 2,10 m.)

  67,73 m²

Total 230,30 m²

5è.- Es presenta una justificació del compliment dels requisits mínims d’habitabilitat per a segona ocupació dels  
habitatges de la planta primera i segona.
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6è.- Segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigent a Guardiola de Berguedà, aquest edifici  es troba  
classificat com a Sòl urbà , i  qualificat  com a zona 1 de Plurifamiliar  entre mitgeres Tipus I,  amb una alçada  
reguladora màxima de PB+3, i una profunditat edificable de 15 metres.

Plànol 2.5 de les NNSS. Sol urbà .Delimitació , zonificació , sistemes generals i 
locals. 

7è.- En data 14 març de 2017, en presencia del sol·licitant  i el tècnic municipal de l’Ajuntament de Guardiola de  
Berguedà ,han realitzat una  visita inspecció de Comprovació de la llicencia de Divisió Horitzontal segons la  
memòria i plànols presentats de l’estat actual i usos d’un edifici plurifamiliar entre mitgeres de planta soterrani  
,planta baixa , planta primera, planta segona,i  planta sotacoberta, signat per l’arquitecte tècnic JFP, col·legiat  
núm.7772” .

La competència per a l’atorgament de la llicència correspon a l’Alcaldia atès el que disposa l’article 
21.1q) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, modificada per la Llei  
57/2003, de 16 de desembre, de mesures de modernització del govern local i, l’article 53.1 r) del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, no obstant 
i per en virtut de les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 
2015, la competència correspon a la Junta de Govern Local. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  Concedir  la llicència de divisió horitzontal  de l’edifici  plurifamiliar entre mitgeres situat  a la  
Carretera de Ribes, núm. 9 de Guardiola de Berguedà, propietat del Sr. JAC, en els termes i condicions  
establerts a l’informe de l’Arquitecte, anteriorment transcrits i condicionat a que un cop elaborada la 
corresponent escriptura en presenti una còpia a l’Ajuntament.

Segon.- Comunicar aquest acord al sol·licitant.

4) P  ROPOSTA APROVACIÓ DE  LIQUIDACIONS A PARTICULARS 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la proposta de liquidacions presentada per 
Tresoreria, les quals es relacionen a continuació: 

NUM. DATA CONTRIBUENT CONCEP DOMICILI
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Liquid.  liquid
IMPOR

T

36/2017 16/06/2017
BUILDINGCENTE
R SAU
A-63106157

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF 
NUM 25. TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

C/PROVENÇAL
S,39
08019-BARCCE
LONA

213,10€

37/2017 16/06/2017
JRM

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF 
NUM 25. TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

C/MOIXERO, 
10-12 B PB 8
08694-GUARDI
OLA DE 
BERGUEDÀ

389,88€

38/2017 16/06/2017 CHCC

LIQUIDACIÓ DE L’OOFF 
NUM 25. TAXA PEL 
SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

C/RAVAL, 14 
1ER 1A 
08695- BAGÀ-

133,10€

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 les liquidacions anteriors pels  conceptes i imports relacionats. 

Segon.-Trametre la notificació-liquidació als  interessats. 

5) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  L’ASSOCIACIÓ  FESTIVAL  DE  MÚSICA  ANTIGA  DELS 
PIRINEUS (FeMAP) 

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

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSOCIACIÓ  
FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS PIRINEUS (FëMAP) PER  L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS  

L’EDICIÓ 2017 DEL FESTIVAL

REUNITS:

D’una part, el Sr. Josep Lara Tristante, que intervé en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà  
i amb domicili a la Plaça Municipal, 3 de Guardiola de Berguedà (08694).

I d’altra part, el Sr. JMDF, amb domicili al carrer Pallars, 73, 1er-3ª, CP 08018-Barcelona, en qualitat de President  
de  l’Associació  festival  de  Música  Antiga  dels  Pirineus  (en  endavant,  el  Festival),  proveïda  de  NIF  núm.  
G25720038 i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya amb 
número  44645;  en  nom i  representació  d’aquesta  entitat,  en virtut  del  seu  nomenament  com a  president  de  
l’Associació, d’acord amb l’acta de la seva Assemblea General de data 20 de juny de 2014, i de l’article 23.1 dels  
seus Estatuts.

MANIFESTEN:

El festival de Música Antiga dels Pirineus és, a més d’un esdeveniment cultural, una eina de desenvolupament  
econòmic del territori.

Que l’AJUNTAMENT està interessat a participar en l’edició 2017 del Festival i a acollir en el seu municipi algunes  
de les activitats musicals programades.

Que la Junta de Govern Local, en sessió de data ___________, va aprovar la formalització del present,

-4-



I per tal d’establir els termes en què es concentrarà aquesta col·laboració, les parts subscriuen el present conveni  
que es regirà pels següents,

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

L’objecte del present conveni és la participació de l’AJUNTAMENT en l’organització dels concerts que es realitzin a  
Guardiola de Berguedà dins de l’edició de 2017 del festival.

SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS

Les aportacions de les parts en virtut d’aquest acord consistiran en:

1.- PER PART DE L’AJUNTAMENT:

L’AJUNTAMENT farà una aportació a la FeMAP per un import de 1.500 EUROS (MIL CINC CENTS EUROS).

2.-PER PART DE FeMAP:

La FeMAP durà a terme un mínim d’1 concert en el municipi de l’Ajuntament.

3.- DECISIONS CONJUNTES.

Ambdues parts  decidiran,  de mutu  acord,  les dates,  seus i  formacions  musicals  intèrprets  dels  concerts  que  
s’hagin de realitzar al Municipi de L’AJUNTAMENT, a proposta de la FeMAP.

TERCER.- ORGANITZACIÓ

La FeMAP és responsable de la producció tècnica del Festival, per bé que L’AJUNTAMENT hi col·laborarà tot  
facilitant-li l’accés a les infraestructures, materials i serveis de què disposi, com ara, espais públics municipals,  
entaulats, escenaris, instal·lacions elèctriques, tanques de seguretat, etc...

L’AJUNTAMENT, a més, posarà a disposició de la FeMAP els mitjans de difusió, promoció i  publicitat de què  
disposi, com ara agendes culturals, web de l’AJUNTAMENT, banderoles publicitàries, etc., per tal que la FeMAP  
pugui utilitzar-los per a promocionar i difondre les activitats del festival.

QUART.- LOCALITZACIÓ DE LA DESPESA

La FeMAP es compromet a contractar, sempre que sigui possible, els serveis relacionats amb les activitats del  
Festival que s’hagin de dur a terme al municipi de l’AJUNTAMENT, a proveïdors residents en aquest municipi, en  
el benentès que la contractació del festival es distribuirà entre tots els municipis que hi participin.

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I DESPESA

A efectes de justificació la FeMAP presentarà a l’AJUNTAMENT factures de les despeses de contractació artística  
dels concerts fets al municipi (que inclourà, a més dels catxets dels artistes, la depesa de desplaçament, estança i  
manutenció  que  hagi  estat  assumida  per  la  FeMAP),  a  tal  efecte  la  justificació  es  realitzarà  mitjançant  la  
presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació dels comptes justificatius amb aportació de justificants  
de despesa, d’acord amb els formularis obrants a la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).

La FeMAP es compromet a presentar l’esmentada justificació abans del 31 de desembre de 2017.

La FeMAP s’obliga a destinar la totalitat de l’aportació econòmica realitzada per l’AJUNTAMENT.

SISÈ.- PAGAMENT

El pagament de la subvenció es realitzarà 100% prèvia la presentació de la documentació justificativa  
esmentada al punt anterior. 
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Abans del pagament el /la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les  
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

SETÈ.- ALTRES OBLIGACIONS

La FeMAP es compromet a:

- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i  
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció general de  
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en  
relació a la subvenció concedida.

- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de conservar per  
un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

-  A fer  constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució dels  projectes o de les activitats,  en el  
material  imprès que editi  l’entitat  referent a les activitats portades a terme conjuntament amb l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà, incloent el logotip de l’Ajuntament en tot s els elements informatius i publicitaris relacionats  
amb l’activitat objecte d’aquest acord.

- Pagar els materials i serveis contractats per la FeMAP per a la realització de les activitats acordades. 

- Fer-se càrrec de la liquidació dels drets d’autor que es derivin de les actuacions que es realitzin en el  
marc del festival.

- La contractació d’una assegurança de responsabilitat  civil  i  de danys personals a les persones que  
participen en l’organització i/o execució dels concerts del festival que se celebrin en el municipi de Guardiola de  
Berguedà.

-  Complir  la  normativa  vigent  sobre  espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  així  com gestionar  i  
contractar els serveis preventius sanitaris que corresponguin d’acord amb la reglamentació vigent.

- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i  
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

VUITÈ.- VIGÈNCIA 

El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura  fins el 31 de desembre de 2015.
 

NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ

El  present  conveni  finalitzarà  de  forma automàtica  per  l’extinció  del  termini  de vigència  previst  a  la  clàusula  
anterior, sempre que s’hagin complert tots els seus termes i condicions.

Constituiran causes de resolució anticipada d’aquest acord:
- L’acord mutu de les parts.
-  L’incompliment  de  les  seves  clàusules  per  qualsevol  acord  de  les  parts,  previ  escrit  a  la  part  
incomplidora per tal que en el termini d’un mes l’esmeni.
- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent.

DESÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o  
provats. Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total  
del projecte/activitat a desenvolupar.

ONZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les parts d’aquest acord s’autoritzen recíprocament el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal  
facilitades amb motiu de la  subscripció  o execució del  mateix,  per  al  seu ús en el  compliment  dels  pactes i  
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obligacions  derivats  del  present  acord,  i  en  consisteixen  la  cessió  a  terceres  persones  que  intervinguin  en  
l’execució o gestió d’aquest compromís, per a la finalitat abans establerta, amb subjecció, en tot moment, a la llei  
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al reglament 1720/2007, de  
21 de desembre, de desplegament de la indicada Llei orgànica. Les persones titulars de les dades de caràcter  
personal  incorporades  als  respectius  fitxers  automatitzats  podran  exercir  en tot  moment  el  seu  dret  d’accés,  
rectificació i cancel·lació de dades, en els termes de la legislació aplicable, tot adreçant la seva petició escrita a la  
persona titular del fitxer automatitzat que continguin les mateixes, a través de l’adreça indicada a l’encapçalament  
del present document o de qualsevol altra que amb posterioritat i a aquest efectes els sigui notificada. 

DOTZÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix L’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament”.

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’Associació Festival  de 
Música Antiga dels Pirineus (FeMAP), anteriorment transcrit.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Associació Festival de Música Antiga dels Pirineus (FeMAP).

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del present acord.

6) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA  BERGUEDÀ  I  L’ENTITAT  NITS  MUSICALS  PER   L’ORGANITZACIÓ  DE 
CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2017 DEL FESTIVAL D’ESTIU

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

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ENTITAT NITS  
MUSICALS PER  L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2017 DEL FESTIVAL D’ESTIU

REUNITS:

D’una part, el Sr. Boris Lapuerta Coll, que intervé en qualitat e regidor de cultura de  l’Ajuntament de Guardiola de  
Berguedà i amb domicili a la Plaça Municipal, 3 de Guardiola de Berguedà (08694).

I d’altra part, la Sra. SEP, amb domicili a la Plaça Municipal, núm. 4, en qualitat de secretària de l’entitat Nits  
Musicals, proveïda de NIF núm. G-611788224 i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de Justícia de la  
Generalitat  de  Catalunya  amb  número  17.953;  en  nom  i  representació  d’aquesta  entitat,  en  virtut  del  seu  
nomenament com a secretària de l’Associació, d’acord amb l’acta de la seva Junta de data 3 de febrer de 2010.

MANIFESTEN:

El festival  de Nits Musicals a Guardiola de Berguedà és,  a més d’un esdeveniment  cultural,  és  una eina de  
desenvolupament econòmic del territori, comptant engany ja amb la seva 53ª edició.

Que l’AJUNTAMENT està interessat en col·laborar amb el festival en l’edició 2017 del Festival.

Que la Diputació de Barcelona, dins del marc del catàleg de serveis de l’any 2017 del Pla de la xarxa de Govern  
Locals, ha concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut de 2100,00 € per les despeses ocasionades 
paper l’organització del festival.
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I per tal d’establir els termes en què es concentrarà aquesta col·laboració, les parts subscriuen el present conveni  
que es regirà pels següents,

PACTES

PRIMER.- OBJECTE

L’objecte del present conveni és la participació de l’AJUNTAMENT en l’organització dels concerts que es realitzin a  
Guardiola de Berguedà dins de l’edició de 2017 del festival Nits Musicals.

SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS

Les aportacions de les parts en virtut d’aquest acord consistiran en:

1.- PER PART DE L’AJUNTAMENT:

L’AJUNTAMENT farà una aportació a Nits Musicals per un import de DOS MIL CENT EUROS (2.100,00 €).

2.-PER PART DE NITS MUSICALS:

NITS MUSICALS durà a terme un mínim de 3 concerts en el municipi de Guardiola de Berguedà.

TERCER.- ORGANITZACIÓ

Nits Musicals, és responsable de la producció tècnica del Festival, per bé que L’AJUNTAMENT hi col·laborarà tot  
facilitant-li l’accés a les infraestructures, materials i serveis de què disposi, com ara, espais públics municipals,  
entaulats, escenaris, instal·lacions elèctriques, tanques de seguretat, etc...

L’AJUNTAMENT, a més, posarà a disposició de Nits Musicals els mitjans de difusió, promoció i publicitat de què  
disposi,  com ara  agendes  culturals,  web de  l’AJUNTAMENT,  banderoles  publicitàries,  etc.,  per  tal  que  NITS  
MUSICALS pugui utilitzar-los per a promocionar i difondre les activitats del festival.

QUART.- LOCALITZACIÓ DE LA DESPESA

NITS MUSICALS es compromet a contractar, sempre que sigui possible, els serveis relacionats amb les activitats  
del Festival que s’hagin de dur a terme al municipi de l’AJUNTAMENT, a proveïdors residents en aquest municipi,  
en el benentès que la contractació del festival es distribuirà entre tots els municipis que hi participin.

CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I DESPESA

A efectes de justificació NITS MUSICALS presentarà a l’AJUNTAMENT factures de les despeses de contractació  
artística dels concerts fets al municipi (que inclourà, a més dels catxets dels artistes, la depesa de desplaçament,  
estança i  manutenció que hagi  estat  assumida per  NITS MUSICALS),  a  tal  efecte la justificació  es realitzarà  
mitjançant la presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança general de subvencions de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació dels comptes justificatius amb aportació  
de  justificants  de  despesa,  d’acord  amb  els  formularis  obrants  a  la  web  de  l’Ajuntament  
(www.guardioladebergueda.cat).

NITS MUSICALS es compromet a presentar l’esmentada justificació abans del 31 de desembre de 2017.

SISÈ.- PAGAMENT

El pagament de la subvenció es realitzarà 100% prèvia la presentació de la documentació justificativa  
esmentada al punt anterior. 

Abans del pagament el /la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament de les  
seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.

SETÈ.- ALTRES OBLIGACIONS

NITS MUSICALS es compromet a:
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- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, bona fe i  
presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció general de  
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en  
relació a la subvenció concedida.

- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de conservar per  
un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

-  A fer  constar la col·laboració de l’Ajuntament en l’execució dels  projectes o de les activitats,  en el  
material  imprès que editi  l’entitat  referent a les activitats portades a terme conjuntament amb l’Ajuntament de  
Guardiola de Berguedà, incloent el logotip de l’Ajuntament en tot s els elements informatius i publicitaris relacionats  
amb l’activitat objecte d’aquest acord.

-  Pagar  els  materials  i  serveis  contractats  per  NITS MUSICALS per  a  la  realització  de les activitats  
acordades. 

- Fer-se càrrec de la liquidació dels drets d’autor que es derivin de les actuacions que es realitzin en el  
marc del festival.

- La contractació d’una assegurança de responsabilitat  civil  i  de danys personals a les persones que  
participen en l’organització i/o execució dels concerts del festival que se celebrin en el municipi de Guardiola de  
Berguedà.

-  Complir  la  normativa  vigent  sobre  espectacles  públics  i  activitats  recreatives,  així  com gestionar  i  
contractar els serveis preventius sanitaris que corresponguin d’acord amb la reglamentació vigent.

- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i  
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.

VUITÈ.- VIGÈNCIA 

El present conveni serà vigent durant l’exercici 2017.
 

NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ

El  present  conveni  finalitzarà  de  forma automàtica  per  l’extinció  del  termini  de vigència  previst  a  la  clàusula  
anterior, sempre que s’hagin complert tots els seus termes i condicions.

Constituiran causes de resolució anticipada d’aquest acord:
- L’acord mutu de les parts.
-  L’incompliment  de  les  seves  clàusules  per  qualsevol  acord  de  les  parts,  previ  escrit  a  la  part  
incomplidora per tal que en el termini d’un mes l’esmeni.
- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent.

DESÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o  
provats. Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total  
del projecte/activitat a desenvolupar.

ONZÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

Les parts d’aquest acord s’autoritzen recíprocament el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal  
facilitades amb motiu de la  subscripció  o execució del  mateix,  per  al  seu ús en el  compliment  dels  pactes i  
obligacions  derivats  del  present  acord,  i  en  consisteixen  la  cessió  a  terceres  persones  que  intervinguin  en  
l’execució o gestió d’aquest compromís, per a la finalitat abans establerta, amb subjecció, en tot moment, a la llei  
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, i al reglament 1720/2007, de  
21 de desembre, de desplegament de la indicada Llei orgànica. Les persones titulars de les dades de caràcter  
personal  incorporades  als  respectius  fitxers  automatitzats  podran  exercir  en tot  moment  el  seu  dret  d’accés,  
rectificació i cancel·lació de dades, en els termes de la legislació aplicable, tot adreçant la seva petició escrita a la  
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persona titular del fitxer automatitzat que continguin les mateixes, a través de l’adreça indicada a l’encapçalament  
del present document o de qualsevol altra que amb posterioritat i a aquest efectes els sigui notificada. 

DOTZÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI

En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix L’Ordenança General de Subvencions de 
l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament”.

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.

El Sr. Alcalde s’absté de la votació, al ser-ne part interessada

La Junta de Govern Local, per majoria absoluta, acorda:

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

Segon.- Comunicar aquest acord a l’entitat Nits Musicals.

Tercer.- Facultar al Sr. Boris Lapuerta Coll, per la signatura i formalització del present acord.

7) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE SOCORRISME DE LA 
PISCINA MUNICIPAL D’ESTIU DE L’ANY 2017 

Atesa la necessitat de posar en marxa el servei de socorrisme de la piscina municipal d’estiu, del 24 de 
juny al 3 de setembre. 

Atès que estem davant un contracte de servei menor, ja que no supera els 18.000 euros ni l’any de 
durada.

Atès que els contractes menors podran adjudicar-se a qualsevol empresari amb capacitat d’obrar i que  
compti amb l’habilitació professional  necessària per a realitzar la prestació.

Atès  que  s’ha  sol·licitat  pressupost  a  l’empresa  “Sanea  2008,  S.L”,  per  dura  terme  el  servei  de 
vigilància, salvament i socorrisme durant la temporada d’estiu 2017, en concret del 24 de juny a 3 de 
setembre de 2017, amb un horari de 11.00 a 20.00 h, amb l’assistència d’un socorrista amb l’acreditació 
corresponent, per un pressupost de 6.998,40 € (Iva exclòs).

De conformitat amb l'article 111 del text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial  
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la tramitació de l'expedient dels contractes menors exigeix  
l'aprovació de la despesa i la incorporació a aquest de la factura corresponent.

Atès que hi ha consignació pressupostària suficient per poder dur a terme la contractació, amb càrrec a 
la partida 920/22700 del pressupost de l’exercici 2017. 

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, adopta els acords: 

Primer.- Adjudicar a “Sanea 2008, S.L”, el contracte menor de la prestació del servei de socorrisme de 
la  piscina  municipal  de  Guardiola  de  Berguedà,  per  un  import  6.998,40  euros  (IVA exclòs),  si  bé 
condicionat  a acreditar que les persones que prestin el  servei  compleixin amb la normativa vigent, 
especialment amb lo establert a la  Llei 5/2017 d’acompanyament dels pressupostos, on s’ha incorporat 
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un article (l’article 222) que modifica la llei 7/2015 i que amplia les formacions contemplades en el  
Decret 95/2000 de Salut.

Segon.-  Facultar  l’alcalde  per  la  signatura  de  tota  la  documentació  que  sigui  necessària,  per  la 
formalització del citat acord.

Tercer.- Notificar l’acord a l’empresa adjudicatària.

8) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ ES 
DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,  la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol,  a través del qual comunica la realització d’un campament juvenil  amb l’Esplai  
Grup Mossèn Muñoz dels Lluïsos de Gracia (GMM), del 15 al 23 de juliol al terreny Roca de La Guilla 
(Coordenades E(X) 408780 N(Y) 4677527)

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.-  Donar-nos  que  en  els  dies  i  dates  anteriorment  indicats,  es  realitzarà  a  la  finca  de  Cal 
Companyó, un campament juvenil.

Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d’aigua potable, així com disposar d’un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre’s a respectar l’entorn i el medi  
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l’han trobat.

Es recomana que senyalitzin el terreny d’acampada amb un rètol que tingui com a mínim el nom del lloc 
i un telèfon de contacte.

Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà.

9) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2016

 

Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
 
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs        IMPORTS
Pressupost inicial de despeses 1.260.050,00
Modificacions de despeses 82.415,02
Pressupost definitiu de despeses 1.342.465,02
Despeses autoritzades 1.174.319,97

Despeses compromeses 1.173.483,09

Obligacions reconegudes 1.173.483,09

Despeses ordenades                           1.060.463,18

Pagaments realitzats                           1.060.463,18

Obligacions pendents de pagament 113.019,91

2.  Exercicis tancats  

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici

 
253.900,47
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Baixes 1.157,00

Pagaments realitzats 215.929,97

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici

 
36.813.50

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT

 
149.833,41

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

 1. Exercici en curs        IMPORTS
Pressupost inicial d'ingressos 1.260.050,00
Modificacions d'ingressos 82.415,02
Pressupost definitiu d'ingressos 1.342.465,02
Drets reconeguts 1.365.926,50

Devolucions 13.383,70

Baixes 16.760.18

Drets reconeguts nets 1.349.166,32

Recaptació neta 1.105.115,69

Obligacions pendents de cobrament 244.050,63

2.  Exercicis tancats  

Drets pendents cobrament inici exercici 620.533,65

Baixes/modificació saldos 20.174.85

Recaptació 374.558,62

Drets pendents cobrament final exercici                             225.800,18

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT

 469.850,81

 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
a)      Drets Reconeguts nets
b)      Obligacions reconegudes netes
 

1.349.166,32
1.173.483,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI 175.683.23

d)      Desviacions + de finançament
e)      Desviacions -  de finançament
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria
g)      Resultat d'operacions comercials

24.356,04
46.295,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT 197.622,77

 
2.1.4. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 168.981,93€ de crèdits incorporables.
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)
 
2.1.5. Romanent de tresoreria:
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
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+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2016 391.973,09
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 244.050.63
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 225.800,18
D’altres operacions no pressupostàries 51.746,80
- Saldos de cobrament dubtós -129.624,52

- Ingressos pendents d'aplicació

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2016

 
201.154,11

De pressupost de despeses. Exercici en curs 113.019,91

De pressupost de despeses. Exercicis tancats                        36.813.50

De pressupost d'ingressos  

D'altres operacions no pressupostàries 51.320,70

- Pagaments pendents aplicació 0,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 
2016 272.536,99
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 463.355,97

ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 12.279,56
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 451.076,41

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i  
l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària,  
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible  
recaptació, tenint en compte que:

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 129.624,52€. Per  
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. Els percentatges que  
s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa vigent. (LRSAL)

Pendents  de  cobrament  (cap.  1  i  part 
capitol  3) Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat

2014
2013

4t. Any                                              2012
5è any                                               2011
Anteriors                              2010

5%
25%
25%
50%
75%

100%
100%

2.3. En l’expedient s’adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l’exercici.   

2.4.  Respecte a l’estabilitat pressupostària: El  pressupost general  liquidat s’ajusta al compliment de 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària,  de  conformitat  amb  l’article  3.2  de  la  LGEP.  Resulta  un 
finançament per import de  275.960,65€. (cap 1 a 7  ingrés 1.349.166,32€ – cap 1 a 7 pagaments 
1.073.205,67€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la normativa de 
la SEC. 

FONAMENTS DE DRET: 
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L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 del Reial 
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
 
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció.
 
L’article  93.1  del  Reial  decret  500/90  estableix  que  la  liquidació  del  pressupost  posa de manifest 
diversos punts: 
 

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, 
les  modificacions  i  els  crèdits  definitius,  les  despeses  autoritzades  i  compromeses,  les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2.      Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta.

 
L’article  93.2  del  Reial  decret  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  del 
pressupost, s’hauran de determinar:
 

         Els  drets  pendents  de cobrament  i  les obligacions pendents de pagament a 31      de  
desembre

         El resultat pressupostari de l’exercici
         Els romanents de crèdit
         El romanent de tresoreria

 
L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons el que estableix 
l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades. 
 
CONCLUSIONS
 
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de  
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària. 
 
2a.  El  pressupost  general  liquidat  s’ajusta  al  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària 
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP , per tant no s’haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali 
com estableix  l’article  21 de la  Llei  2/2012 de 27 d’abril  d’estabilitat  Pressupostaria  i  sostenibilitat  
financera.

 
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost  
de l'exercici de 2016. 

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. 
 
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
 
1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats figura a la part 
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
 
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi.
 
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la  
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.
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D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

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

- Pressupost presentat per “Pere Vila Audiovisuals, S.L”, per la contractació, 
transport i muntatge d’una projecció digital en HD Resolució 1980 x 1080, el proper dia 1 de 
juliol de 2017 al Monestir des Sant Llorenç, per la suma de 970,00 € (Iva No Inclòs).

La Junta de Govern Local, acorda aprovar el citat pressupost.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 18.58 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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