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04/2016 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE JUNY DE 2016 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vint-i-ú 
de juny de 2016, sota la presidència de l‟Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es constitueix el 
Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, Sra. 
Juana Freixa i Codina, Sra. Olga Saus i Marginet, Sr. Ferran Sayes i Jato i Sra. Anabel 
Franco i Santos.  
 
Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.  
 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret 
legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el  Sr. Alcalde obre la sessió. 

 

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 15 DE 
MARÇ DE 2016 I DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 
CELEBRADES EN DATA 17 I 31 DE MAIG DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l‟acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 15 de març de 2016, i de les actes de les sessions extraordinàries 
celebrades en data 17 i 31 de maig de 2016.  
 
Per part de la Sra. Olga Saus es fa constar que hi ha una errada a l‟acta de data 17 de maig de 
2016, quan es diu que entrarà en vigor el dia 1 de gener de 2014, i hauria de ser 1 de gener de 
2017. 
 
Sotmesa la proposta a votació  El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb 4 vots a favor dels 
regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola, acorda: 
 
Únic.- Aprovar per unanimitat i amb l‟esmena introduïda daurant el torn de debat, el redactat de 
l‟acta de la sessió de ordinària celebrada el dia 15 de març de 2016, i de les actes de les 
sessions extraordinàries celebrades en data 17 i 31 de maig de 2016.  
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER LA 

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE 
LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’ANY 2016 

 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de 
Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així 
com els articles 118 a 129 del Reglament d‟Obres Activitats i Serveis dels Ens Locals de 
Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en endavant ROAS). 
 
Vista l‟Ordenança General de Subvencions de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, que fou 
aprovada pel Ple de l‟Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2.009 i publicada 
definitivament al BOP número 53 de data 3 de març de 2.010 (en endavant l‟Ordenança). 
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Atès que aquesta Ordenança estableix en el seu article 11.2 que la concurrència competitiva és 
la forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l‟article 22 de 
la LGS. 
 
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari contribuir al finançament de 
manifestacions que es duguin a terme per entitats o associacions sense ànim de lucre del 
municipi de Guardiola, degudament constituïdes al registre d‟Entitats Jurídiques, que 
desenvolupin activitats d‟interès públic o social pels habitants de Guardiola de Berguedà. 
 
Vist que l‟import total que es preveu destinar al foment d‟aquestes activitats és de 3.500,00 € 
previstos en les aplicacions pressupostàries 48901/231/320/330/340 del pressupost de 
l‟exercici 2016, tenint en comte que els imports per eixos que es podran assignar són els 
següents: 
 
Eix 1 activitats d‟ensenyament 1000 
Eix 2 activitats culturals 1000 
Eix 3 activitats esportives 1000 
Eix 4 activitats socials 500 
 
Vist que l‟article 12 de l‟Ordenança en concordança amb l‟article 14.3, estableix que 
conjuntament o prèviament a la convocatòria del procés de selecció s‟hauran d‟aprovar i 
publicar les corresponents bases reguladores. 
 
Atès que en aquest cas concret cal procedir a l‟aprovació conjunta de les Bases reguladores i 
de la seva convocatòria. 
 
Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s‟ajusta a allò 
previst als articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de 
l‟Ordenança. 
 
Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i 
de conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l‟Ordenança, i 142 del ROAS, s‟ha de 
publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d‟aquestes 
Bases Reguladores i de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de 
sol·licituds. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l‟Ajuntament de Guardiola, l‟adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR les bases reguladores per a l‟atorgament de subvencions mitjançant 
procediment de concurrència competitiva, amb l‟objecte contribuir al finançament de 
manifestacions que es duguin a terme per entitats o associacions sense ànim de lucre al 
municipi de Guardiola, degudament constituïdes al registre d‟Entitats Jurídiques, que 
desenvolupin activitats d‟interès públic o social pels habitants de Guardiola de Berguedà per a 
l‟exercici 2.016, el text íntegre de les quals és el següent:  
 
 
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER 
L’ANY 2016 
 
1.- Objecte de la subvenció. 
 
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de manifestacions que es duguin a 
terme per entitats o associacions sense ànim de lucre al municipi de Guardiola, degudament 
constituïdes al registre d’Entitats Jurídiques, que desenvolupin activitats d’interès públic o social 
pels habitants de Guardiola de Berguedà. 
 



 3 

Les activitats objecte de la subvenció seran activitats organitzades al llarg de l’any 2.016 ( de l’1 
de gener al 31 de desembre de l’any de la convocatòria), i han d’anar destinades a alguna de 
les següents finalitats: 
 
 1.- Que l’activitat per la qual es demani la subvenció es dugui a terme al municipi de 
Guardiola de Berguedà o beneficiï als habitants de Guardiola de Berguedà. 
 
 2.- Que l’activitat per la qual es demani la subvenció vagi destinada a alguna de les 
següents activitats: 

a) Projectes de suport a la cultura popular i tradicional catalana. 
b) Festes i programacions relacionades amb activitats culturals (teatre, música, dansa, 

cinema, arts plàstiques, literàries, ciències naturals, arqueologia o d’altres de 
caràcter més específic amb implicació directa per al municipi). 

c) Promoció de la llengua i la cultura catalanes. 
d) Difusió del patrimoni artístic i cultural català. 
e) Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit educatiu. 
f) Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit esportiu. 

 
2.- Requisits per ser beneficiari de la subvenció. 
 
Podran ser beneficiaris de la subvenció, aquelles entitats o associacions que, legalment 
constituïdes i inscrites al registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de 
les prohibicions de contractar contingudes a l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, 
Llei General de subvencions (LGS), realitzin activitats descrites a l’article anterior. 
 
Caldrà acreditar-se amb una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat 
jurídica de l’entitat inscrita al registre corresponent i una declaració jurada de no estar afectada 
per cap de les prohibicions de l’article 13 de la LGS. 
 
Cada entitat podrà presentar com a màxim un projecte. 
 
3.- Documentació que caldrà presentar amb la sol·licitud de subvenció. 
 
A la sol·licitud de subvenció s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: 
 

- Imprès de sol·licitud degudament complimentat. 
- Fotocòpia compulsada del DNI, o document equivalent, del representant legal de 

l’entitat. 
- Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat o dels seus estatuts, 

degudament inscrits al registre corresponent. 
- Fotocòpia compulsada de la inscripció en el Registre corresponent. 
- Fotocòpia compulsada del número d’identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder ser beneficiari 

de la subvenció. 
- Declaració de compromís del compliment de les condicions imposades per 

l’atorgament de la subvenció. 
- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en un futur. 
- Memòria de l’activitat a realitzar per la qual es demana subvenció, en la qual 

s’inclogui: 
o Nom o títol de l’activitat. 
o Descripció de l’activitat. 
o Objectius de l’activitat. 
o Data i lloc de realització previst. 
o Potencials usuaris (nombre i sexe). 
o Pressupost de les despeses indicant expressament la subvenció que es 

demana a l’Ajuntament i d’acord amb el detall següent: 
 Pressupost global 
 Quantitat sol·licitada 
 Aportació pròpia 
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 Aportacions d’altres organismes, si s’escau (confirmades o 
previstes). 

 
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació i/o a l’esmena necessària, amb indicació que si no 
es fa així, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
4.- Import màxim de les subvencions i percentatge corresponent al cost de l’activitat 
subvencionada. 
 
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 3.500,00 €, previstos en les aplicacions 
pressupostàries 48901/231/320/330/340. 
 
Els imports per eixos que es podran assignar són els següents: 
 
Eix 1 activitats d’ensenyament 1000 
Eix 2 activitats culturals 1000 
Eix 3 activitats esportives 1000 
Eix 4 activitats socials 500 
  
Per norma general l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà del 
50% del cost total de l’activitat subvencionada, i fins a esgotar la consignació pressupostària 
anteriorment fixada, en cas de superar-se el 50% s’haurà de justificar degudament a 
l’expedient. 
 
En cap cas l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin excedirà el 100% del cost 
total de l'activitat subvencionada, i fins esgotar la consignació pressupostària anteriorment 
fixada. En el cas que no s'esgoti aquest import, podrà aplicar-se el romanent a la següent 
convocatòria. 
 
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en 
funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
L’Ajuntament de Guardiola es reserva el dret de concedir subvencions extraordinàries, prèvia 
aprovació de la Junta de Govern Local, per aquestes activitats o esdeveniments de rellevància 
especial pel municipi, inicialment no previstes a la data de la convocatòria. La quantia 
d’aquestes subvencions en cap cas sobrepassarà els 200,00 €. 
 
5.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació. 
 
En el cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, 
la suma del imports de totes les atorgades per una mateixa activitat no pot ser superior a 
l’import del pressupost previst per aquesta. 
 
Els criteris d’atorgament són els següents: 
 
5.1. Criteris d’atorgament generals de tots els eixos de la convocatòria: 
 

Criteris Puntuació 
màxima 

1.- Experiència, trajectòria, base social o participació de l’entitat en les activitats 
del municipi 

5 

2.- Foment de la col·laboració en l’organització del projecte/activitats per més 
d’una entitat. Foment de l’associacionisme i la participació ciutadana 

5 

3.- Dèficit d’activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació 5 

4.- Complementació de l’acció de l’administració local. Projectes/activitats que 
vinculin més d’una regidoria 

5 

5.- Interès general i utilitat del projecte/activitats per al municipi 5 

6.- Utilització de la llengua catalana com a idioma vehicular de l’activitat 5 
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7.- Abast del projecte/activitats en quant a les persones (destinataris, voluntaris, 
mobilització) 

5 

8.- Abast del projecte/activitats en quant al territori (dins del municipi/fora del 
municipi): Transcendència que pugi tenir l’activitat més enllà dl propi municipi 

5 

9.- Pla de finançament (aportació pròpia, aportació administració local, recerca 
d’altres fonts de finançament, acreditació de reducció de costos respecte 
projectes /activitats similars anteriors) 

5 

10.- Sistemes de control, seguiment i avaluació de projecte/activitats 5 

TOTAL 50 

 
 
5.2. Criteris d’atorgament específics per cada eix: 
 
 

Criteris específics per l’àrea d’ensenyament Puntuació 
màxima 

1.- Projecte/activitats que promoguin l’actuació de pares i marea amb l’alumnat 5 

2.- Foment d’hàbits saludables 5 

3.- Foment d’activitats fora dels centres escolars 5 

4.- Foment de la integració dels alumnes en activitats del municipi 5 

5.- Utilització de noves tecnologies 5 

6.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

7.- Projecte/activitats que impulsin la relació família/escola afavorint la implicació  
del conjunt de la comunitat educativa 

5 

8.- Durada del projecte/activitats que s’ofereixen als destinataris 5 

9.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
 
 

Criteris específics per l’àrea de cultura Puntuació 
màxima 

1.- Promoció de la creativitat i el desenvolupament cultural  5 

2.- Promoció de produccions artístiques no professionals 5 

3.- Consolidació d’una infraestructura cultural de proximitat 5 

4.- Projectes/activitats culturals d’arrel tradicional 5 

5.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

6.- Adequació del projecte/activitats en el municipi de Guardiola de Berguedà 5 

7.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

8.- Durada del projecte/activitats que s’ofereixen als destinataris 5 

9.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
 
 

Criteris específics per l’àrea d’esports Puntuació 
màxima 

1.- Nombre total d’esportistes membres de l’entitat. 10 

2.- Promoció de l’esport femení 5 

3.- Promoció a l’iniciació esportiva 5 

4.- Pressupost 5 

5.- Qualitat  tècnica 5 

6.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

7.- Organització d’activitats i esdeveniments 5 

8.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

9.- Cooperació amb altres entitats del municipi 5 

Total 50 
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Criteris específics per l’àrea d’activitats socials Puntuació 
màxima 

1.- Repercussió de les activitats a la població de Guardiola  5 

2.- Foment de les activitats de lleure, lúdiques i programes de caràcter social 10 

3.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

4.- Grau d’obertura de les activitats a la ciutadania en general 5 

5.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

6.- Adequació del projecte/activitats en el municipi de Guardiola de Berguedà 5 

7.- Participació social 5 

8.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
Cada paràmetre es puntuarà de 0 a 100, de manera que aquells projectes que tinguin major 
puntuació seran proporcionalment més subvencionats que els que tinguin menor puntuació. 
L’import a concedir per aquesta subvenció es determinarà en forma proporcional entre els 
sol·licitants, en relació a la puntuació assignada a cadascú. 
 
En el cas que no s’esgoti la totalitat de la subvenció prevista a cada eix, la comissió de 
valoració, com a òrgan col·legiat podrà atorgar la part restant als projectes que cregui oportú, 
d’acord amb els criteris anteriorment fixats. 
 
6.- Òrgan competent per la resolució del procediment de concessió. 
 
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència 
competitiva. 
 
La proposta de concessió, serà elaborada per un òrgan col·legiat amb la composició següent: 
el regidor d’esports, el regidor de cultura, el regidor de serveis socials, el regidor 
d’ensenyament, un regidor de Junts per Guardiola i un funcionari de l’Ajuntament que assumirà 
la secretaria d’aquest òrgan col·legiat i elaborarà les actes resultants de les reunions que es 
duguin a terme.  
 
L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció serà aquell que per llei es designi o que 
tingui delegada la competència. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà de forma motivada deixar desert el procés de 
selecció o no esgotar l’import total previst. 
 
7.- Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de l’anunci de la convocatòria. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà D’UN MES a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes 
bases, suposa la inadmissió de la sol·licitud.  
 
La documentació a presentar serà la que es detalla a la base 3, i s’haurà de presentar en dies i 
hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament. 
 
8.- Termini pel seu atorgament 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà farà públiques les subvencions concedides mitjançat 
un anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la web, en el termini d’un mes a partir de la 
data de fi de la prestació de sol·licituds. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat; el títol 
de l’activitat subvencionada; i la quantitat de la subvenció concedida. Igualment en el termini de 
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deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, seran notificades als interessats d’acord 
amb allò previst a l’article 59 LRJPAC. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà 
efectes desestimatoris. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan municipal que ha dictat la resolució, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
9.- Acceptació de la subvenció. 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes, a partir de 
la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
10.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquesta subvenció, a més de les especificades a l’article 14 
LGC, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en 
cada cas correspongui i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció: 
 

- Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.  

- Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i aportar 
tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a les subvencions concedides. 

- El pressupost presentat per la sol·licitud és vinculant. 
- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 

 
11.- Despeses no subvencionables. 
 
No es consideraran despeses subvencionables, les següents: 

- Dites i manutencions. 
- L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari el pugui repercutir 
- Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import subvencionat. 

 
 
12.- Subcontractació. 
 
Podran subcontractar-se tota o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no 
superi el límit del 50% del cost total de l’activitat. 
 
13.- Forma de pagament. 
 
El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat 
subvencionada; no obstant es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin 
presentant justificants de part de l’obra o activitat efectuada. El pagament anticipat o bestreta 
de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals que s’hauran d’explicitar 
a l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi 
establert a l’acte de concessió.  

 
Així mateix, 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. 
 
Si l’import justificat és inferior a l’import de la subvenció demanada a l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, l’Ajuntament podrà ajustar i disminuir la subvenció concedida. 
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14.- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la 
subvenció. 
 
Les entitats i associacions sense ànim de lucre, una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual 
se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar a l’Ajuntament de Guardiola 
la següent documentació: 
 

- Un informe o memòria de l’activitat en el qual hi consti l’activitat realitzada, la data i 
el nombre aproximat de participants. 

- Document publicitari de l’activitat en el qual hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

- Original i fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de 
l’activitat subvencionada, com a mínim per import de la subvenció demanada a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

- Per a l’acceptació de les justificacions, serà necessari que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció, en 
aquest cas des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2016, i el termini de presentació de 
justificacions serà de sis mesos a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció, o en el seu cas en el termini que es fixi en l’acord de concessió. 
 
En el cas que l’entitat o associació beneficiària no aporti la documentació de la justificació 
esmentada dins el termini que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits 
corresponents. 
 
Si els documents justificatius fossin incorrectes o bé, incomplets, es comunicarà a l’interessat la 
necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a la notificació, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent obligació 
de reintegrament  en cas que s’hagués avançat el seu pagament. Transcorregut el termini de 
presentació de la documentació justificativa, sense que aquesta s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al beneficiari per tal que presenti en un termini màxim de quinze dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procedirà a revocar la subvenció amb l’obligació de reintegrament en cas d’haver-se avançat el 
pagament. 
 
15.- Compatibilitat amb altres subvencions. 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions públiques, ens públics o privats, sempre que no es superi el 100% del cost de 
l’activitat subvencionada. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
16.-  Causes de reintegrament. 
 
Els beneficiaris que hagin percebut la subvenció falsejant la documentació o condicions 
exigides o bé, amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió per incompliment 
total o parcial de l’objectiu de l’activitat, o per incompliment dels terminis de justificació; per 
resistència o obstrucció en les actuacions de comprovació i control financer i altres, estaran 
obligats al reintegrament íntegre de la subvenció, sense perjudici de les altres responsabilitats 
que es puguin ocasionar. 
 
17.- Obligats al reintegrament. 
 
Responen solidàriament els membres de les entitats que gaudeixen de la condició de 
beneficiaris. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les persones 
jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva competència per a donar 
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compliment a les obligacions no satisfetes, així com aquelles que adoptessin acords que fessin 
possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells en depengui. Així mateix, seran 
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les 
seves activitats. 
 
18.- Infraccions i sancions. 
 
En tot el que no es preveu expressament en aquestes bases, és d’aplicació allò previst a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament, l’ordenança municipal general de 
subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, les bases d’execució del pressupost, 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, i altra legislació concordant. 
 
19.- Recursos procedents contra l’acte. 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació separada 
per mitjà  de recurs contenciós-administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona, en el termini de dos mesos. L’acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de 
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant de l’òrgan que va dictar-lo o en el 
seu delegant, quan l’acte es dicti per delegació, presentant la interposició d’aquest recurs 
efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el 
seu termini per a resoldre i notificar i que serà d’un mes”. 
 
 
Segon.- APROVAR la convocatòria d‟aquestes subvencions per un import màxim de 3.500,00 
€, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles 
s‟indica. 
 
Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 
3.500,00 € amb càrrec  a les aplicacions pressupostàries 48901/231/320/330/340 i amb la 
següent distribució per eixos:  
 
Eix 1 activitats d‟ensenyament 1000 
Eix 2 activitats culturals 1000 
Eix 3 activitats esportives 1000 
Eix 4 activitats socials 500 
 
 
Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província l‟anunci de les presents Bases Reguladores 
i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l‟article 14.3 de l‟Ordenança General 
de Subvencions de l‟Ajuntament i l‟article 124.2 del ROAS. 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de 
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola. 
 
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que amb la convocatòria de subvencions per entitats 
hi ha quatre eixos que són cultura, esports, ensenyament i socials, amb un import total de 
3500,00 € pels quatre eixos. 
 
La Sra. Olga Saus demana perquè es divideixen els diners en quatre eixos i hi ha una aportació 
diferent en cada eix, i perquè el social rep 500 € i la resta 1000 €. 
 
EL Sr. Lara respon dient que bàsicament és perquè d‟activitats socials se‟n fan relativament 
poques i de les altres àrees hi ha més entitats que fan activitats. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que ells veien més positiu que fos un global i es dividissin els diners  
en funció de les entitats. 
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La Sra. Secretària respon dient que actualment no es pot fer perquè la normativa de subvencions 
no ho permet, que quan surt la convocatòria de subvencions per entitats ja s‟ha d‟especificar els 
diners que es destinen cada eix. 
  
La Sra. Olga Saus demana si se‟ls pot facilitar el llistat d‟entitats i si hi ha una classificació 
d‟entitats. 
 
El Sr. Lara respon dient que són públiques i estan penjades a la web. 
 
La Sra. Olga demana si està feta la classificació. 
 
EL Sr. Alcalde respon dient que no estan classificades, però que ja saben a que es correspon cada 
una d‟elles. 
 
La Sra. Olga Saus, manifesta que hi ha entitats que a vegades no se saben classificar si són 
esports, cultura,... 
 
El Sr. Alcalde  respon dient que en funció del projecte que presentin es classificaran en un grup o 
altre. 
 
La Sr. Olga Saus manifesta que per poder rebre una subvenció el seu projecte ha d‟estar 
encaminat cap a una determinada finalitat, i que ella en l‟àmbit social no n‟ha sabut veure cap, 
perquè totes són d‟àmbit cultural, esports i ensenyament, i demana si es pot fer un afegit. 
 
El Sr. Josep Lara respon dient que no hi ha gaires entitats socials. 
 
La Sra. Olga manifesta que hauria de tenir un lloc on poder-se acollir com La Llar, l‟Associació Pro-
Gat, i demana si s‟hi pot afegir alguna cosa més. 
 
El Sr. Alcalde demana a la Sra. Secretària si s‟hi pot afegir alguna cosa. 
 
La Sra. Secretària respon dient que sí. 
 
El Sr. Alcalde demana quin punt volen afegir. 
 
La Sra. Olga Saus proposa afegir un apartat: Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit social. 
 
EL Sr. Ferran Sayes demana si queda desert mai. 
 
EL Sr. Alcalde respon dient que no. 
 
Amb la qual cosa les bases queden redactades de la següent forma: 
 
“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A 
ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER 
L’ANY 2016 
 
1.- Objecte de la subvenció. 
 
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de manifestacions que es duguin a 
terme per entitats o associacions sense ànim de lucre al municipi de Guardiola, degudament 
constituïdes al registre d’Entitats Jurídiques, que desenvolupin activitats d’interès públic o social 
pels habitants de Guardiola de Berguedà. 
 
Les activitats objecte de la subvenció seran activitats organitzades al llarg de l’any 2.016 ( de l’1 
de gener al 31 de desembre de l’any de la convocatòria), i han d’anar destinades a alguna de 
les següents finalitats: 
 
 1.- Que l’activitat per la qual es demani la subvenció es dugui a terme al municipi de 
Guardiola de Berguedà o beneficiï als habitants de Guardiola de Berguedà. 
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 2.- Que l’activitat per la qual es demani la subvenció vagi destinada a alguna de les 
següents activitats: 

g) Projectes de suport a la cultura popular i tradicional catalana. 
h) Festes i programacions relacionades amb activitats culturals (teatre, música, dansa, 

cinema, arts plàstiques, literàries, ciències naturals, arqueologia o d’altres de 
caràcter més específic amb implicació directa per al municipi). 

i) Promoció de la llengua i la cultura catalanes. 
j) Difusió del patrimoni artístic i cultural català. 
k) Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit educatiu. 
l) Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit esportiu. 
m) Activitats i projectes emmarcats dins l’àmbit social. 

 
 
2.- Requisits per ser beneficiari de la subvenció. 
 
Podran ser beneficiaris de la subvenció, aquelles entitats o associacions que, legalment 
constituïdes i inscrites al registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de 
les prohibicions de contractar contingudes a l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, 
Llei General de subvencions (LGS), realitzin activitats descrites a l’article anterior. 
 
Caldrà acreditar-se amb una còpia compulsada de la documentació que acrediti la personalitat 
jurídica de l’entitat inscrita al registre corresponent i una declaració jurada de no estar afectada 
per cap de les prohibicions de l’article 13 de la LGS. 
 
Cada entitat podrà presentar com a màxim un projecte. 
 
 
3.- Documentació que caldrà presentar amb la sol·licitud de subvenció. 
 
A la sol·licitud de subvenció s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent: 
 

- Imprès de sol·licitud degudament complimentat. 
- Fotocòpia compulsada del DNI, o document equivalent, del representant legal de 

l’entitat. 
- Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat o dels seus estatuts, 

degudament inscrits al registre corresponent. 
- Fotocòpia compulsada de la inscripció en el Registre corresponent. 
- Fotocòpia compulsada del número d’identificació Fiscal de l’entitat peticionària. 
- Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder ser beneficiari 

de la subvenció. 
- Declaració de compromís del compliment de les condicions imposades per 

l’atorgament de la subvenció. 
- Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat 

i compromís de comunicar les que s’obtinguin en un futur. 
- Memòria de l’activitat a realitzar per la qual es demana subvenció, en la qual 

s’inclogui: 
o Nom o títol de l’activitat. 
o Descripció de l’activitat. 
o Objectius de l’activitat. 
o Data i lloc de realització previst. 
o Potencials usuaris (nombre i sexe). 
o Pressupost de les despeses indicant expressament la subvenció que es 

demana a l’Ajuntament i d’acord amb el detall següent: 
 Pressupost global 
 Quantitat sol·licitada 
 Aportació pròpia 
 Aportacions d’altres organismes, si s’escau (confirmades o 

previstes). 
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En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al 
beneficiari, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la 
notificació, procedeixi a la seva rectificació i/o a l’esmena necessària, amb indicació que si no 
es fa així, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud. 
 
 
4.- Import màxim de les subvencions i percentatge corresponent al cost de l’activitat 
subvencionada. 
 
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 3.500,00 €, previstos en les aplicacions 
pressupostàries 48901/231/320/330/340. 
 
Els imports per eixos que es podran assignar són els següents: 
 
Eix 1 activitats d’ensenyament 1000 
Eix 2 activitats culturals 1000 
Eix 3 activitats esportives 1000 
Eix 4 activitats socials 500 
  
Per norma general l’import i percentatge de les subvencions que s’atorguin no excedirà del 
50% del cost total de l’activitat subvencionada, i fins a esgotar la consignació pressupostària 
anteriorment fixada, en cas de superar-se el 50% s’haurà de justificar degudament a 
l’expedient. 
 
En cap cas l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin excedirà el 100% del cost 
total de l'activitat subvencionada, i fins esgotar la consignació pressupostària anteriorment 
fixada. En el cas que no s'esgoti aquest import, podrà aplicar-se el romanent a la següent 
convocatòria. 
 
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en 
funció de les disponibilitats pressupostàries. 
 
L’Ajuntament de Guardiola es reserva el dret de concedir subvencions extraordinàries, prèvia 
aprovació de la Junta de Govern Local, per aquestes activitats o esdeveniments de rellevància 
especial pel municipi, inicialment no previstes a la data de la convocatòria. La quantia 
d’aquestes subvencions en cap cas sobrepassarà els 200,00 €. 
 
5.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció i ponderació. 
 
En el cas de concurrència d’aquestes subvencions amb altres procedents d’altres institucions, 
la suma del imports de totes les atorgades per una mateixa activitat no pot ser superior a 
l’import del pressupost previst per aquesta. 
 
Els criteris d’atorgament són els següents: 
 
5.1. Criteris d’atorgament generals de tots els eixos de la convocatòria: 
 

Criteris Puntuació 
màxima 

1.- Experiència, trajectòria, base social o participació de l’entitat en les activitats 
del municipi 

5 

2.- Foment de la col·laboració en l’organització del projecte/activitats per més 
d’una entitat. Foment de l’associacionisme i la participació ciutadana 

5 

3.- Dèficit d’activitats anàlogues al municipi. Projecte de nova implantació 5 

4.- Complementació de l’acció de l’administració local. Projectes/activitats que 
vinculin més d’una regidoria 

5 

5.- Interès general i utilitat del projecte/activitats per al municipi 5 

6.- Utilització de la llengua catalana com a idioma vehicular de l’activitat 5 

7.- Abast del projecte/activitats en quant a les persones (destinataris, voluntaris, 
mobilització) 

5 
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8.- Abast del projecte/activitats en quant al territori (dins del municipi/fora del 
municipi): Transcendència que pugi tenir l’activitat més enllà dl propi municipi 

5 

9.- Pla de finançament (aportació pròpia, aportació administració local, recerca 
d’altres fonts de finançament, acreditació de reducció de costos respecte 
projectes /activitats similars anteriors) 

5 

10.- Sistemes de control, seguiment i avaluació de projecte/activitats 5 

TOTAL 50 

 
 
5.2. Criteris d’atorgament específics per cada eix: 
 
 

Criteris específics per l’àrea d’ensenyament Puntuació 
màxima 

1.- Projecte/activitats que promoguin l’actuació de pares i marea amb l’alumnat 5 

2.- Foment d’hàbits saludables 5 

3.- Foment d’activitats fora dels centres escolars 5 

4.- Foment de la integració dels alumnes en activitats del municipi 5 

5.- Utilització de noves tecnologies 5 

6.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

7.- Projecte/activitats que impulsin la relació família/escola afavorint la implicació  
del conjunt de la comunitat educativa 

5 

8.- Durada del projecte/activitats que s’ofereixen als destinataris 5 

9.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
 
 

Criteris específics per l’àrea de cultura Puntuació 
màxima 

1.- Promoció de la creativitat i el desenvolupament cultural  5 

2.- Promoció de produccions artístiques no professionals 5 

3.- Consolidació d’una infraestructura cultural de proximitat 5 

4.- Projectes/activitats culturals d’arrel tradicional 5 

5.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

6.- Adequació del projecte/activitats en el municipi de Guardiola de Berguedà 5 

7.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

8.- Durada del projecte/activitats que s’ofereixen als destinataris 5 

9.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
 
 

Criteris específics per l’àrea d’esports Puntuació 
màxima 

1.- Nombre total d’esportistes membres de l’entitat. 10 

2.- Promoció de l’esport femení 5 

3.- Promoció a l’iniciació esportiva 5 

4.- Pressupost 5 

5.- Qualitat  tècnica 5 

6.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

7.- Organització d’activitats i esdeveniments 5 

8.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

9.- Cooperació amb altres entitats del municipi 5 

Total 50 
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Criteris específics per l’àrea d’activitats socials Puntuació 
màxima 

1.- Repercussió de les activitats a la població de Guardiola  5 

2.- Foment de les activitats de lleure, lúdiques i programes de caràcter social 10 

3.- Participació en els actes organitzats per l’Ajuntament 5 

4.- Grau d’obertura de les activitats a la ciutadania en general 5 

5.- Grau d’autofinançament de l’entitat 5 

6.- Adequació del projecte/activitats en el municipi de Guardiola de Berguedà 5 

7.- Participació social 5 

8.- Altres criteris específics d’especial rellevància que derivin dels objectius i les 
finalitats de les bases 

10 

Total 50 

 
Cada paràmetre es puntuarà de 0 a 100, de manera que aquells projectes que tinguin major 
puntuació seran proporcionalment més subvencionats que els que tinguin menor puntuació. 
L’import a concedir per aquesta subvenció es determinarà en forma proporcional entre els 
sol·licitants, en relació a la puntuació assignada a cadascú. 
 
En el cas que no s’esgoti la totalitat de la subvenció prevista a cada eix, la comissió de 
valoració, com a òrgan col·legiat podrà atorgar la part restant als projectes que cregui oportú, 
d’acord amb els criteris anteriorment fixats. 
 
 
6.- Òrgan competent per la resolució del procediment de concessió. 
 
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència 
competitiva. 
 
La proposta de concessió, serà elaborada per un òrgan col·legiat amb la composició següent: 
el regidor d’esports, el regidor de cultura, el regidor de serveis socials, el regidor 
d’ensenyament, un regidor de Junts per Guardiola i un funcionari de l’Ajuntament que assumirà 
la secretaria d’aquest òrgan col·legiat i elaborarà les actes resultants de les reunions que es 
duguin a terme.  
 
L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció serà aquell que per llei es designi o que 
tingui delegada la competència. 
 
L’òrgan competent per a la concessió podrà de forma motivada deixar desert el procés de 
selecció o no esgotar l’import total previst. 
 
 
7.- Termini de presentació de sol·licituds en funció de la publicació en el Butlletí Oficial de la 
Província de l’anunci de la convocatòria. 
 
El termini de presentació de sol·licituds serà D’UN MES a comptar a partir de l’endemà de la 
publicació de l’anunci de la convocatòria al Butlletí Oficial de la Província. 
 
L’incompliment dels requisits o del termini de presentació de sol·licituds establerts en aquestes 
bases, suposa la inadmissió de la sol·licitud.  
 
La documentació a presentar serà la que es detalla a la base 3, i s’haurà de presentar en dies i 
hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament. 
 
 
8.- Termini pel seu atorgament 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà farà públiques les subvencions concedides mitjançat 
un anunci al taulell d’edictes de l’Ajuntament i a la web, en el termini d’un mes a partir de la 
data de fi de la prestació de sol·licituds. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat; el títol 
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de l’activitat subvencionada; i la quantitat de la subvenció concedida. Igualment en el termini de 
deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, seran notificades als interessats d’acord 
amb allò previst a l’article 59 LRJPAC. La manca de resolució dins el termini indicat tindrà 
efectes desestimatoris. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la 
mateixa es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar 
des del dia següent a la seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot 
interposar recurs de reposició davant del mateix òrgan municipal que ha dictat la resolució, en 
el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la seva notificació. 
 
 
9.- Acceptació de la subvenció. 
 
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes, a partir de 
la recepció de l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves 
objeccions. 
 
 
10.- Obligacions dels beneficiaris 
 
Són obligacions dels beneficiaris d’aquesta subvenció, a més de les especificades a l’article 14 
LGC, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en 
cada cas correspongui i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció: 
 

- Els beneficiaris han d’estar al corrent de pagament de les seves obligacions 
tributàries i amb la Seguretat Social.  

- Els beneficiaris de la subvenció estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de 
comprovació i control financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i aportar 
tota la documentació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions 
anteriors i en relació a les subvencions concedides. 

- El pressupost presentat per la sol·licitud és vinculant. 
- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, 

s’hauran de conservar per un període no inferior a sis anys, comptadors des de la 
finalització del termini de presentació de justificacions. 

 
 
11.- Despeses no subvencionables. 
 
No es consideraran despeses subvencionables, les següents: 

- Dites i manutencions. 
- L’IVA no serà subvencionable quan el beneficiari el pugui repercutir 
- Les despeses indirectes no podran superar el 5% de l’import subvencionat. 

 
 
12.- Subcontractació. 
 
Podran subcontractar-se tota o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que 
conformen l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no 
superi el límit del 50% del cost total de l’activitat. 
 
13.- Forma de pagament. 
 
El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de l’activitat 
subvencionada; no obstant es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es vagin 
presentant justificants de part de l’obra o activitat efectuada. El pagament anticipat o bestreta 
de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals que s’hauran d’explicitar 
a l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el que s’hagi 
establert a l’acte de concessió.  

 
Així mateix, 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. 
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Si l’import justificat és inferior a l’import de la subvenció demanada a l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, l’Ajuntament podrà ajustar i disminuir la subvenció concedida. 
 
 
14.- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la 
subvenció. 
 
Les entitats i associacions sense ànim de lucre, una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual 
se’ls ha concedit la subvenció corresponent, hauran de presentar a l’Ajuntament de Guardiola 
la següent documentació: 
 

- Un informe o memòria de l’activitat en el qual hi consti l’activitat realitzada, la data i 
el nombre aproximat de participants. 

- Document publicitari de l’activitat en el qual hi consti la col·laboració de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

- Original i fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de 
l’activitat subvencionada, com a mínim per import de la subvenció demanada a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

- Per a l’acceptació de les justificacions, serà necessari que la despesa hagi estat 
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de justificació. 

 
L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció, en 
aquest cas des de l’1 de gener i fins al 31 de desembre de 2016, i el termini de presentació de 
justificacions serà de sis mesos a comptar a partir de la data de notificació de l’acord de 
concessió de la subvenció, o en el seu cas en el termini que es fixi en l’acord de concessió. 
 
En el cas que l’entitat o associació beneficiària no aporti la documentació de la justificació 
esmentada dins el termini que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits 
corresponents. 
 
Si els documents justificatius fossin incorrectes o bé, incomplets, es comunicarà a l’interessat la 
necessitat de subsanar les anomalies detectades en un termini màxim de deu dies hàbils, a 
comptar des del dia següent a la notificació, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a 
la revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la consegüent obligació 
de reintegrament  en cas que s’hagués avançat el seu pagament. Transcorregut el termini de 
presentació de la documentació justificativa, sense que aquesta s’hagués presentat, es 
procedirà a requerir al beneficiari per tal que presenti en un termini màxim de quinze dies 
hàbils, a comptar des de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es 
procedirà a revocar la subvenció amb l’obligació de reintegrament en cas d’haver-se avançat el 
pagament. 
 
 
15.- Compatibilitat amb altres subvencions. 
 
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres 
administracions públiques, ens públics o privats, sempre que no es superi el 100% del cost de 
l’activitat subvencionada. Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de 
qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. 
 
 
16.-  Causes de reintegrament. 
 
Els beneficiaris que hagin percebut la subvenció falsejant la documentació o condicions 
exigides o bé, amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió per incompliment 
total o parcial de l’objectiu de l’activitat, o per incompliment dels terminis de justificació; per 
resistència o obstrucció en les actuacions de comprovació i control financer i altres, estaran 
obligats al reintegrament íntegre de la subvenció, sense perjudici de les altres responsabilitats 
que es puguin ocasionar. 
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17.- Obligats al reintegrament. 
 
Responen solidàriament els membres de les entitats que gaudeixen de la condició de 
beneficiaris. 
 
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les persones 
jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva competència per a donar 
compliment a les obligacions no satisfetes, així com aquelles que adoptessin acords que fessin 
possible els incompliments o consentissin el de qui d’ells en depengui. Així mateix, seran 
responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que hagin cessat en les 
seves activitats. 
 
 
18.- Infraccions i sancions. 
 
En tot el que no es preveu expressament en aquestes bases, és d’aplicació allò previst a la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
pel qual s’aprova el seu reglament de desenvolupament, l’ordenança municipal general de 
subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, les bases d’execució del pressupost, 
la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i 
procediment administratiu comú, i altra legislació concordant. 
 
19.- Recursos procedents contra l’acte. 
 
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació separada 
per mitjà  de recurs contenciós-administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de 
Barcelona, en el termini de dos mesos. L’acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de 
recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant de l’òrgan que va dictar-lo o en el 
seu delegant, quan l’acte es dicti per delegació, presentant la interposició d’aquest recurs 
efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el 
seu termini per a resoldre i notificar i que serà d’un mes”. 
 
  
 
3) PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ DE LA CONFEDERACIÓ 

SINDICAL DE LA COMISSIÓ OBRERA NACIONAL DE CATALUNYA I DE LA 
MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL 
BERGUEDÀ ACORDADA PER LA JUNTA GENERAL DE L’AGÈNCIA DE DATA 30 DE 
MARÇ DE 2016 

 
Vist que l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el dia 30 de març de 
2016 va adoptar entre d‟altres, els acords següents: 
 
“Primer. Incorporar com a nou membre la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, que consisteix en modificar l’apartat setè de l’article 1, afegint com a membre 
número 37 la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts de l’Agència 
mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis, durant el termini de trenta dies 
hàbils per tal que els interessats o interessades puguin presentar les al·legacions, 
reclamacions, objeccions i/o suggeriments que considerin convenients. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que s’hagin 
presentat al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments l’aprovació inicial esdevindrà 



 18 

definitiva sense necessitat d’adoptar un nou acord, i sense perjudici de dictar la corresponent 
resolució per a la publicació íntegra dels estatuts modificats. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als membres de l’Agència als efectes de procedir a donar 
compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel 
qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, delegant a aquesta 
Agència, si així ho consideren convenient la tramitació de l’expedient de modificació 
estatutària.” 
 
Vist que els estatuts de l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats en el Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de novembre de 2015 estableixen que la 
incorporació de nous membres requerirà la ratificació de totes les entitats consorciades. 
 
Atès que l‟article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s‟aprova el Reglament 
d‟Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa que la modificació d‟estatuts 
del consorci, amb l‟acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, 
les administracions i les altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats 
que per a la seva aprovació. 
 
Vist allò establert en l‟article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l‟article 52.2.b) 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, la competència per a l‟adopció 
d‟aquesta resolució li correspon al Ple Municipal. 
 
Aquesta Alcaldia proposta al Ple de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, l‟adopció dels 
següents, 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer. Ratificar l‟adhesió de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de 
Catalunya a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà, i aprovar la modificació dels estatuts 
reguladors de l‟Agència consistent en la incorporació en l‟apartat setè de l‟article 1 dels estatuts 
de “37. Comissió Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya”. 
 
Segon. Delegar la gestió de la tramitació de l‟expedient de la modificació estatutària a l‟Agència 
de Desenvolupament del Berguedà. 
 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà, pel seu 
coneixement i a l‟efecte corresponent. 

 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de 
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola. 
 
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que es proposa la modificació dels Estatuts de 
l‟Agència per la incorporació d‟un nou membre que és Comissions Obreres. 
 
La Sra. Olga Saus demana si forma part de l‟acord que els Ajuntaments hagin de ratificar 
aquest acord. I que desconeixen si han de ratificar un acord que ja ha sigut aprovat i publicat al 
BOP. 
 
La Sra. Secretària respon dient que es va aprovar la Junta General de l‟Agència i ara cal 
ratificar-se per tots els membres de que formen part de l‟Agència de Desenvolupament del 
Berguedà. 
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4) PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL DE PRESTACIONS 
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ 

 
Des del Servei d‟Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb la participació dels Tècnics de 
Serveis Socials del Consell Comarcal i dels Ajuntaments, s‟ha elaborat un Protocol de 
prestacions econòmiques de caràcter social, per atendre les situacions d‟urgència social   
derivades de la conjuntura econòmica, regulant uns criteris per la concessió d‟ajuts econòmics 
per a les persones o famílies que es trobin en situacions d‟especial necessitat social i/o 
emergència per tota la comarca. 
 
En especial es determinen uns criteris d‟atorgament que combinen dues causes per la 
concessió de prestacions: el compliment dels indicadors de baremació social i econòmica de 
les persones perceptores, i la concessió excepcional en base a la valoració consensuada dels 
equips tècnics de serveis socials per a determinades situacions. 
 
El protocol fou aprovat el Ple del Consell Comarcal en sessió de data 24 de febrer de 2016, i es 
demana l‟aprovació per part del tots els Ajuntaments de la comarca que s‟hi vulguin adherir. 
 
 
Aquesta Alcaldia proposta al Ple de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, l‟adopció dels 
següents, 
 
 
ACORDS 
 
 
Primer. Aprovar el protocol de prestacions econòmiques de caràcter social de la comarca del 
Berguedà, elaborat conjuntament pel Servei d‟Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb 
la participació dels Tècnics de Serveis Socials del Consell Comarcal i dels Ajuntaments. 
 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà. 

 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de 
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola. 
 
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que ja fa molt de temps que des de Serveis Socials 
de la comarca es demanava un protocol per les prestacions econòmiques, i des de Serveis 
Socials es va parlar amb Diputació i juntament amb Diputació, Serveis Socials i el Consell 
Comarcal es va elaborar aquest protocol de prestacions econòmiques, que és una eina  per tal 
que els serveis socials puguin adoptar els mateixos ítems per totes les ajudes socials de la 
comarca. Ja es va aprovar per Ple del Consell i ara es demana la seva aprovació per tots els 
Ajuntaments de la comarca. 
 
 
5) DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMS. 16/2016, 17/2016, 19/2016 

19/2016 i 20/2016 
 
 

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citats Decrets.  
 

 
6) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 05/2016, 6/2016, 7/2016, 

8/2016, 9/2016, 10/2016, 11/2016, 12/2016, 13/2016 i 14/2016 
 
 

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de les citades actes de la Junta de 

Govern. 
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La Sra. Olga Saus demana informació respecte a l’acta de data 21 d‘abril on hi ha tres acords, 
en un es fa un conveni amb la llar del pensionista, en l’altre amb l’escola i hi ha una acceptació 
d’un ajut de la Diputació de Barcelona, per polítiques educatives en municipis de menys de 
5000 habitants. Respecte a aquest punt vol manifestar que ha vist que es donaven 1000 € a la 
Llar del Pensionista, 1000  € a l’Escola, que se’n treuen 3.452,00 € de la Diputació i suposa que 
hi entren d’altres coses, però vol demanar si l’Escola Bressol no rep una assignació. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que l’Escola Bressol és municipal, i que aquests convenis es signen 
per activitats extres que es fan des de la Llar o des de l’Escola, com ara Sant Jordi, Carnaval.... 
 
La Sra. Anabel demana si es presenta projecte. 
 
EL Sr. Alcalde respon dient que sí. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que creu que l’Escola Bressol també hauria d’entrar en aquest 
pack, i rebre una ajuda econòmica de l’Ajuntament. 
 
EL Sr. Alcalde respon dient que no estaria malament però que des de l’Ajuntament ja es 
paguen moltes coses que es necessiten des de l’Escola Bressol, per tant no hi veuen aquesta 
necessitat. 
 
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que a vegades es volen fer projectes nous com el 
projecte de patis i si hi ha una assignació es pot fer, i aquesta seria una bona opció per donar-
hi cabuda. 
 
El Sr. Lara respon dient que en prenen nota i s’estudiarà, però insisteix en que moltes de les 
despeses es paguen des d’aquí. 
 
La Sra. Olga Saus  respon dient que en tots els casos ja reben ajudes per altres fonts, però que 
això no hauria de treure que l’escola Bressol també pugui rebre un ajut. 
 
 
7) INFORMES DE L’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES 
 
El Sr. Alcalde informa que s‟han fet les feines de manteniment dels jardins i de la piscina, que 
enguany hi ha una novetat i és que hi haurà wiffi en tot el recinte de la piscina. 
 
La Sra. Olga Saus demana si l‟ha instal·lat l‟Ajuntament i si hi serà sempre. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que s‟instal·larà la setmana que ve, i que només serà a l‟estiu, que 
no té cap cost per l‟Ajuntament ja que hi ha un conveni i ho fa una empresa de Bagà. 
 
Informa que molts veïns del Barri Bastareny demanaven que s‟arreglés la Plaça del barri 
Bastareny i s‟ha tret un passadís que havia quedat i s‟ha allargat el parc fins al final de la 
vorera, s‟ha col·locat sauló, i s‟enjardinarà tot de nou i es canviaran les llums. 
  
La Sra. Olga Saus exposa que personalment troba molt bé l‟arranjament que s‟està fent però 
considera que se‟ls hauria d‟informar abans de que es facin les coses, que no hi posaran cap 
entrebanc però els agradaria saber-ho amb anticipació, perquè són projectes que es poden 
estudiar. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que personalment a ell també li hauria agradat que li informessin 
que penjarien els plens al youtube  i que creu que la comunicació ha de ser en un doble sentit. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que ells van entrar una moció. 
 
El Sr. Alcalde manifesta que no, que ell recorda que van dir que els gravaven perquè els 
estudiarien, però no que els penjarien. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que és per escrit que van dir que els farien públics. 
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El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que ells s‟hi van oposar a que es gravessin els plens i 
ells van decidir gravar-los, emetre‟ls directament i assumir tota la responsabilitat, i que si pel fet 
de penjar-los al youtube estan infringint alguna cosa.... 
 
El Sr. Alcalde respon dient que no és que estiguin infringint cap llei, que el que  sembla és que 
no se‟ls doni la informació quan no és cert, que se‟ls està donant molta informació i molta 
implicació en moltes coses, perquè la voluntat és que en formin part, però que creu que ha 
d‟anar en un doble sentit. 
 
La Sra. Olga Saus agraeix que se’ls informi i formar par en tots aquests aspectes, però 
únicament demana que  se’ls informi abans. 
 
El Sr. Ferran Sayes diu que es va entrar en una moció i és en un ple, que això de la informació 
està bé com a estratègia de defensiva, però que quan estan rebent actes de la Junta de 
Govern ara del mes de març. 
 
La Sra. Secretària intervé i manifesta que les tenen abans. 
 
La Sra. Olga Saus exposa que sí, que les tenen abans. 
 
El Sr Ferran Sayes exposa que a ells els agradaria saber què passa i assabentar-se de les 
coses, i que creu que podria fer-se més. 
 
El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que sense voler entrar en polèmiques i com a estratègia 
defensiva vol manifestar que hi ha coses que és molt del dia a dia i no s’informa per mala 
voluntat, sinó que no hi ha hagut temps, que no hi ha pas mala voluntat. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que ells en cap moment han volgut dir això, que entenen que la 
seva tasca diària no cal informar-los a ells, però que creuen que un arranjament d’un espai 
públic és un projecte que va més enllà. 
 
El Sr. Ferran Sayes exposa que aquest és un exemple i que aquesta és la seva percepció.  
 
El Sr. Marc Calmet vol puntualitzar en relació a un tema que van escriure a la Baula, i és que 
vol que quedi clar que per part de l‟Ajuntament es va fer tot el possible perquè la Televisió de 
Guardiola gravés els plens i que agrairia que el proper cop s‟aclarís, que ell se‟n va preocupar 
personalment, que si no s‟emeten els  Plens és per la no voluntat dels seus membres. 
 
El Sr. Lara intervé i manifesta que a més, és perquè són pocs, concretament ara només són 
un. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que són dos. 
 
EL Sr. Lara respon dient que operatiu és una sola persona. 
 
El Sr. Lara afegeix que s‟ho anota i que s‟hi hi ha algun altre projecte que és de suficient 
envergadura se‟ls informarà perquè la seva voluntat és que estiguin assabentats de tot. 
  
El Sr. Alcalde informa que es va fer la cessió del Castell, que ja es va escripturar i s‟havia de 
ratificar per Madrid i que ja s‟ha fet, i que ara l‟Ajuntament de Guardiola ja és titular del castell; 
afegeix que s‟està treballant amb un Codi de bona conducta i amb la declaració de béns, i que 
tot això forma part del portal del transparència, que mica en mica es va actualitzant.   
 
La Sra. Olga Saus exposa que la declaració de béns ja la van fer. 
 
La Sra. Secretària informa que s‟hi donarà un nou format i s‟hi incorporarà la part de biografia 
que cadascú vulgui. 
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El Sr. Alcalde informa que segueixen avançant a bon ritme les obres de Sant Llorenç, que ja hi 
ha la bassa de darrera feta, que està pràcticament acabat l‟edifici de serveis, i que creu que 
eren unes obres que feien falta per treure els “poly klyn”. 
 
La Sra. Olga Saus demana en relació a l‟edifici de serveis que s‟està construint si queda com 
està, perquè ella tenia entès que no es veuria molt i ara quan arribés a Sant Llorenç es veu 
molt. 
 
El Sr. Lara respon dient que creu que es cobrirà, i que no creu que la Diputació no ho deixi així. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que agrairia que hi fessin un seguiment.  
 
El Sr. Lara respon dient que sí, i afegeix que va arribar  la resolució de la demanda BCIN, com 
ja els devia arribar l„informe és negatiu. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana quan està previst que acabi aquesta primera fase. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que no ho sap però que suposa que serà a mitjans d‟estiu. 
 
El Sr. Sayes demana si com a servei que entri en funcionament completament seran els 
lavabos. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que sí, i vinculat amb la bassa que està vinculada als serveis. 
 
El Sr. Sayes manifesta que quedaria pendent la calefacció. 
 
El Sr Alcalde afegeix que a part de la calefacció, un quartet de pellets i instal·lacions 
elèctriques, i que allà hi haurà vinculada una ET, que s‟ha demanat que es posi a baix a les 
Escoles, i donar servei  a tot el sector. 
 
La Sra. Olga Saus demana a quina zona de Les Escoles Velles. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que es col·locarà a dalt de tot. 
 
El Sr. Boris intervé i manifesta que ho volien col·locar a dalt a Sant Llorenç però es va creure 
que era millor fer-ho a baix per l‟impacte visual que podria generar. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha alguna previsió de començar la segona fase. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que suposa que quan acabi la primera.  
 
El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha alguna previsió de cessió d‟aquell espai com a espai 
públic o bé si quedarà vinculat al Monestir. 
 
El Sr. Alcalde informa que no s‟atreveix a dir el que s‟hi farà, que Diputació té la cessió i que 
s‟haurà de negociar, però que la idea és que tota aquesta obra pugui donar servei al Monestir. 
 
La Sra. Olga Saus pregunta que quan es va donar des de l‟Agència, la gestió del Monestir de 
Sant Llorenç, a qui es va encomanar els treballs de jardineria. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que ho fa el Taller Coloma. Que DINAPAT, en el concurs ja va 
preveure a la seva proposta que encomanaria els treballs de jardineria al Taller Coloma. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que al Ple de març es va dir que l‟entrada al Monestir seria 
gratuïta pels residents a Guardiola. 
 
El Sr. Lara respon dient que creu recordar que els residents ho tenen gratuït. 
 
La Sra. Olga Saus demana si és cada dia. 
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El Sr. Boris manifesta que creu recordar que cada dia que estigui obert. 
 
El Sr. Marc Calmet, informa que se‟ls ha proposat que es col·labori amb una prova de parapent 
internacional, que va del País Basc fins al Golf de Roses, i un dels punts d‟aterratge és a la 
zona de Brocà, que s‟ha parlat amb un dels propietaris per tal que deixés aterrar als corredors. 
La prova començarà el dia 17 de juliol, l‟organitza Red Bull, i té molta repercussió a 
Teledeporte, i des de l‟Ajuntament s‟hi col·labora amb 200 €. 
 
Informa també que com cada any s‟ha col·laborat amb els autocars de Patum, i ha anat tot bé. 
 
Afegeix que s‟ha fet la Pujada en Costa que amb general ha anat bé i hi ha hagut una bona 
participació.  
 
Respecte a la caminada popular, es van reunir l‟AJEC com a entitat organitzadora, ell com a 
regidor d‟esports i l‟Alcalde de Sant Julià de Cerdanyola pel tema de la data, i s‟ha arribat a un 
acord en el que ells faran la seva ruta, Guardiola la seva i compartiran alguns punts 
d‟avituallament, respecte als quals es compartiran despeses. 
 
La Sra. Olga Saus demana si aquesta reunió és posterior a una conversa que va veure al 
Facebock en que l‟Ajuntament de Cerdanyola deia que Guardiola no s‟havia posat en contacte 
amb ells. 
 
El Sr. Calmet respon dient que sí, que va ser pocs dies després. Que de cara als propers anys 
es planificarà més bé la data, i que van veure que no hi havia cap mal intenció.  
 
Afegeix que s‟havia programat una reunió amb Bagà i La Pobla, que La Pobla no hi va poder 
assistir, sobre el tema del futbol, que va ser una primera presa de contacte, i que se n‟ha de 
seguir parlant. 
 
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que respecte a aquest tema vol demanar disculpes 
perquè va confondre informacions, i realment no s‟havia parlat de camps de gespa, i demana 
disculpes al S. Calmet per haver posat en dubte la seva paraula. 
 
El Sr. Calmet exposa que inicialment es vol engegar el futbol, que el tema del camp de gespa 
és una demanda, però que no hi ha res més. Que si el futbol arrenca i va bé, i es disposa d‟un 
ajut de Diputació, se‟n pot parlar, però ara per ara serà de terra i que únicament s‟arreglarà una 
mica el terra del camp i les tanques. 
 
La Sra. Olga Saus demana com està el tema de la xarxa. 
 
El Sr. Calmet respon dient que es va arreglar, que s‟hi va fer un pedaç. 
 
La Sra. Olga Saus demana si se sap quin serà el nom de l‟equip de futbol. 
 
El Sr. Calmet respon dient que inicialment serà el nom de CCR Baganès, per un tema 
d‟estatuts i perquè ja està constituït, però més endavant es canviarà i es buscarà un nom en el 
que s‟hi sentin tots còmodes. 
 
EL Sr. Calmet afegeix que a la pista del costat del camp de futbol s‟hi va instal·lar una porta 
corredera per evitar que hi entrin cotxes, i una altra porta més avall; i a sobre de les porteries 
unes tanques per tal que no vagin les pilotes fores. 
 
La Sra. Anabel Franco intervé i manifesta que sobre aquesta pista insisteixen en el fet que les 
tanques verdes, quan hi passes la mà o la roba taquen. 
 
El Sr. Calmet respon dient que encara s‟ha d‟acabar i que properament la brigada ho pintarà.   
 
La Sra. Olga Saus demana en relació al tema del rocòdrom si ja és accessible a tothom. 
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El Sr. Calmet respon dient que de la gestió se n‟ocupa l‟AJEC, que actualment els federats hi 
poden anar quan vulguin, que disposen d‟un sistema d‟accés amb targetes, de manera que en 
tot moment saben qui hi ha anat; i que respecta a la resta de la gest es va demanar un informe 
a Diputació per com arreglar aquest tema i ens van respondre amb la Llei; i que s‟està 
estudiant. 
 
La Sra. Olga demana que un cop ho sàpiguen agrairia que els hi fessin arribar, i afegeix que 
potser es pot organitzar algun tema extraescolar amb els nens. 
 
El Sr. Calmet respon dient que aquesta és la idea que tenen, que inclús ho estaven mirant per 
poder-ho fer a l‟estiu, però que abans de fer res volen quedar coberts. 
 
La Sra. Olga Saus demana informació sobre com està el tema de l‟ordenança reguladora del 
soroll. 
 
El Sr. Calmet informa que properament es parlarà amb els propietaris dels bars per mirar de 
lligar-ho, que té ordenances d‟altres municipis però que vol parlar-ho amb els propietaris dels 
bars. 
 
La Sra. Olga Saus demana si s‟ha avançat amb el Pla de Joventut. 
 
El Sr. Calmet exposa que s‟havia de fer una altra reunió, però que per motius d‟agenda, no s‟ha 
pogut fer, que s‟ha enviat unes enquestes a les entitats juvenils i que estan esperant rebre les 
respostes, que seran analitzades i a partir d‟aquí podran començar a redactar el Pla Local de 
Joventut. 
 
La Sra. Joana Freixa informa que dins de Serveis Socials han fet les caminades saludables, 
amb la fisioterapeuta una cada mes, i que la valoració ha sigut molt positiva, si es pot es 
tornarà a repetir la temporada que ve. 
 
Es va participar amb la campanya estimar sense diferències, amb la projecció d‟una pel·lícula, i 
que no hi va haver gaire afluència de públic.  
 
S‟ha renovat la Junta de la Llar. 
 
I dins de l‟àmbit de comerç i amb col·laboració amb el Fëmap, s‟ha animat als comerciants a 
participar en un concurs d‟aparadors. Se‟ls ha enviat una carta, i s‟espera que hi participin. 
 
El Sr. Boris Lapuerta, informa que en relació a la regidoria de Sanitat: estava previst que es 
fessin uns tallers de salut a l‟escola organitzats per Diputació, que en principi s‟havien de fer 
aquest curs, però que per motius de disponibilitat de l‟escola no es podran fer fins a la tardor; 
que s‟ha intentat que es puguin fer al setembre i probablement no es puguin realitzar tots els 
tallers que s‟havien programat i que s‟haurà de renunciar a dos d‟ells, tot i que es farà el 
possible perquè no s‟hi hagi de renunciar. 
 
Afegeix que es continua amb la campanya d‟esterilització de gats, que vol agrair la dedicació 
de ProGat per la seva implicació i dedicació; que estan més controlades les colònies de gats 
del que estaven, que ja es passa per 28 gats esterilitzats, que la major part de fons no són de 
l‟Ajuntament, sino que aquesta associació s‟ha dedicat a recollir diners per dur a terme les 
esterilitzacions. 
 
Informa que s‟han fer les obres de manteniment del cementiri, s‟han netejat teulades, canviat 
les teules que no estaven bé, arreglat les cornises, netejat les canaleres.... 
 
En relació a la regidoria de Medi Ambient, exposa que ja s‟ha redactat del nou PAM, que és el 
Pla d‟Actuació Municipal, elaborat per la Diputació. 
 
La Sra. Olga Saus demana quin ús se li‟n dóna. 
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El Sr. Boris Lapuerta respon dient que és un document que recull tot el què s‟ha de fer quan hi 
ha qualsevol tipus d‟emergència al municipi. 
 
Informa també que s‟han plantat les flors, s‟han col·locat els arbustos de davant de la llar, que 
són de creixement lent i la intenció és que tinguin poc manteniment i que no creïn mai una 
barrera física per quedar aïllat de la resta, sinó que constitueixi únicament una petita barrera de 
diferenciació d‟espais. 
 
La Sra. Olga Saus demana si arribaran a cobrir la vorera.  
 
El Sr. Boris respon dient que no. 
 
En relació al tema de la plantada de flors la Sra. Olga Saus demana si s‟ha plantejat la 
possibilitat de plantar plantes aromàtiques que reviuen d‟un any per l‟altre i no anar-ne 
comprant cada any. 
 
El Sr. Boris respon dient que és cert, que es va estar mirat, però que el problema que tenen les 
plantes aromàtiques és que són molt més cares de compra, i de manteniment, mentre que les 
altres són més barates i donen més color. 
 
La Sra. Olga aus respon dient que és cert, però que a la llarga surten més rentables, i que 
suposarien un major estalvi per l‟Ajuntament. 
 
El Sr. Boris vol manifestar el seu agraïment amb el Let‟s Clean up Europe, que la valoració ha 
sigut molt positiva. 
 
La Sra. Olga Saus, vol agrair que se‟ls col·laborés a participar en l‟organització. i que estan 
contents d‟haver-hi participat i de com va anar. 
 
El Sr. Boris, manifesta que no vol generar una crítica ni un debat i vol manifestar que abans 
han parlat que a vegades no es transmet prou informació d‟un costat a l‟altre, i que en relació a 
la setmana de l„energia i si bé, en un principi des de l‟equip de govern es va decidir no fer-ho, 
però de no fer-ho a trobar-s‟ho a la premsa un dia, realment els va fer mal, perquè una cosa és 
no participar-hi activament i l‟altre és que la infraestructura de l‟Ajuntament si que aportarà  
moltes coses a la festa encara que no es vegi a primera vista, i no els ha agradat no veure‟s 
reflectits a cap lloc. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que a l‟inici es va demanar, amb una instància la qual va ser 
resposta amb una sèrie d‟actuacions que s‟havien fet al municipi en matèria d‟energia, però no 
es va contestar el perquè l‟Ajuntament no va demanar aquests recursos. Que en aquella 
instància es demanava que es donés una explicació del perquè no s‟havien demanat aquells 
recursos a l‟ICAEN i a la Diputació, i no es va fer. 
 
El Sr. Lara respon dient que és pel fet que hi ha setmanes i setmanes amb moltes activitats, i 
l‟Ajuntament de Guardiola no té infraestructura per revisar totes les setmanes que surten. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que és una resposta, però que no és sòlida, perquè si ho han 
demanat ells, se‟ls ha concedit i es farà, no entén quines limitacions hi havia. Que està 
reclamant el perquè no se‟ls va dir en el seu moment que ho tenien complicat perquè tenen 
motles coses a sobre de la taula. Que és comprensible, però que en aquest cas no es va dir 
res, que si s‟hagués dit, s‟haguera pogut solucionar d‟una altra manera. Tot això amb 
l‟agreujant que el municipi de Guardiola és organitzador d‟aquesta setmana de l‟energia 
sostenible, és membre de la xarxa sostenible i del pacte d‟alcaldes cap a la sostenibilitat. 
 
El Sr. Lara intervé i replica al Sr. Sayes si el que està dient és que no és un descuit, sinó que hi 
ha voluntat perquè no surti l‟Ajuntament. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que no, però que igualment perquè hi havia de posar 
Ajuntament de Guardiola. 
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La Sra. Olga Saus manifesta que quan van enviar la notícia van posar Junts per Guardiola, 
perquè ho estan organitzant ells. 
 
El Sr. Lara replica que hi van fer constar la Diputació i no l‟Ajuntament, que és qui facilitarà tot 
el material i la cessió d‟espais. 
 
El Sr. Ferran Sayes contesta dient que quan ell va a buscar material, comença pel seu poble i 
que sino hauria anat a algun altre lloc. 
 
El Sr. Lara demana si hi ha hagut algun problema per la cessió del material. 
 
EL Sr. Ferran Sayes respon dient que no, i que per aquest motiu l‟Ajuntament figurarà com a 
col·laborador de la Jornada, però li hauria agradat que hi hagués hagut alguna cosa més, que 
hagués sortit de l‟Ajuntament i que si s‟hagués actuat conjuntament des del primer dia 
probablement s‟haurien pogut obtenir més recursos i fer més coses. 
 
La Sra. Olga Saus vol puntualitzar que el Sr. Lara ha dit que la primera notícia va ser veure-ho 
en els mitjans de comunicació i que això és falç, perquè ells li van comunicar en una reunió 
privada i li va semblar prou bé, però després al parlar-ne amb Junta de govern, no van creure 
convenient de fer-ho, i segon perquè es va entrar a través d‟una instància. 
 
El Sr. Boris intervé i manifesta que ells van dir de demanar aquests recursos, en cap cas van 
parlar de tirar-ho endavant ni res més, simplement era una proposta com podria ser qualsevol 
altra, i de manera legítima l‟equip de govern va decidir que no, i es va tirar pel dret i des de 
l‟Ajuntament els ha sabut una mica de greu. 
 
El Sr. Ferran Sayes replica dient que hi havia una altra opció que era no fer-ho, però ells han 
considerat que malgrat tot s‟havia de fer. 
 
El Sr. Boris intervé i manifesta que no estan dient que no es pugui fer, perquè no els han posat 
cap pega. 
 
La Sra. Olga Saus afegeix que la pega va ser, no voler fer la petició que s‟havia de fer a la 
Diputació. I que com se‟ls va dir que no, van decidir omplir-lo ells. 
 
El Sr. Lara manifesta que es va validar des de l‟Ajuntament perquè sinó no ho hagueren pogut 
fer. 
 
El Sr. Sayes respon dient que s‟hauria fet igual, però sense alguns recursos. Que desconeix 
perquè es va sol·licitar el permís de l‟Alcalde al final. I que l‟indigna que s‟agafin al fet que no 
surt l‟Ajuntament de Guardiola en la notícia. 
 
El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que ells també són l‟Ajuntament. 
 
El Sr. Ferran Sayes replica que pel que convé sí, i pel que convé no. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que ells ho van dir a la sessió ordinària del Ple del dia 15 de 
març, una de les afirmacions que ells van fer va ser: “nosaltres som representants de 
l‟Ajuntament”, per tant com representants de l‟Ajuntament que estic d‟acord que ho sou, el logo 
hi hauria de ser. Perquè ho som tots l‟Ajuntament, tot el poble ho és. 
 
El Sr. Ferran Sayes, contesta dient que no es veia clar fer-ho, però ell creu que s‟havia de fer , 
que el que no es pot pretendre no ser-hi el primer dia i llavors reclamar sortir-hi. 
 
El Sr. Boris informa sobre el tema del catàleg de camins, en concret informa que dijous té una 
reunió pel tema del catàleg on hi sortiran tots els camins públics del municipi, després hi haurà  
una exposició pública d„aquest document ja redactat. 
 
Afegeix que s‟ha marcat el GR Llobregat que va des del naixement fins a la desembocadura del 
riu Llobregat, ja es va parlar en un altre ple, no és un traçat nou, sinó que aprofita 
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infraestructures que ja existien, algunes de les quals són homologades i altres no; aquest tram 
de Guardiola, pel camí de La Mina de Petroli es solapa amb el PR158. 
 
Informa que en relació a la comunicació que se‟ls va fer en un pel anterior en que informaven 
que el camí de Llenes estava malament, ell juntament amb el regidor d‟esports es van posar en 
contacta amb la Rosa Colomer, que és la tècnica de l‟Agència de Desenvolupament del 
Berguedà per veure què s‟hi podia fer; fer-hi un pont és molt difícil, a part de que té un cost molt 
gran, de moment es va posar com a prioritat 1 perquè a més a més és camí Picasso, i a dia 
d‟avui hauria d‟estar arreglat. 
 
El Sr. Ferran Sayes informa que al Salt de Riutort també hi ha algun tram que quan baixa aigua 
no es pot passar. 
 
El Sr. Boris respon dient que és cert que és un cas semblant al de la riera de Saldes, que 
normalment no hi baixa aigua, però que quan n‟hi baixa, no es pot passar. Però que de totes 
maneres ho tindrà en compte, tot i que no sap si aquell pas està homologat. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que recorda una instància que es va entrar a l‟Ajuntament on es 
demanava que s‟arreglés la carretera que va a la Mina de Petroli, que es va contestar que 
s‟arreglaria a finals d‟estiu, però que aquest cap de setmana hi ha passat i ha vist que els 
arbres han crescut molt i es toca amb els cotxes; demana si és possible que la brigada ho talli 
una mica. 
 
El Sr. Boris respon dient que aquests arranjaments, i tal i com es va comentar a la resposta de 
la instància, entren a dins del Pla de prevenció d‟incendis, on tota la xarxa de camins del 
municipi s‟intenta que estiguin arreglats amb una periodicitat de 3-4-5 anys, que aquest any es 
va apostar pel camí de la Mina, i es va acordar que tot i que hi ha un tros que és de La Pobla, 
també s‟arreglaria des de Guardiola amb aquesta partida, en que es farà un refermat, s‟allisarà 
el ferm, es taparan forats, es repassaran trenca-aigües i es farà el manteniment de la secció de 
servei; va més bé fer-ho a finals d‟estiu perquè hi ha menys rebrotades, i perquè la majoria de 
tempestes són a l‟estiu, per tant si es fa a finals d‟estiu, no es malmet tant. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha cap mesura per tal que es pugui adecentar el camí de la 
Mina i més tenint en compte que aquest estiu estarà oberta entre setmana i és el mes més fort, 
quan hi ha més gent. 
 
La Sra. Olga Saus, exposa si fora possible com a mínim arreglar, no el ferm, sinó tot el tema de 
les branques com més aviat millor. 
 
El Sr. Boris respon dient que es farà el possible. 
 
La Sra. Olga Saus demana també si seria possible col·locar un cartell que marqui a quants 
kilòmetres es troba la mina, a quants minuts,.... 
 
El Sr. Ferran Sayes manifesta que ja hi havia sigut. 
 
El Sr. Boris respon dient que es mirarà el que es pot fer al respecte. 
 
Respecte a les regidories de cultura i festes, el Sr. Boris informa que el 9 de juliol a les 7 del 
vespre es farà el musical familiar Snoopy, que es convida a tothom que hi vagi i a fer-ne difusió. 
És un grup que ja havien vingut a Guardiola fa 14-18 anys i volen repetir els llocs per on havien 
passat, i se‟ls dona l‟oportunitat. 
 
Afegeix que quasi està enllestit el DVD d‟història que és “Memòria i Paissatge”. 
 
Informa que se‟ls vol fer partícips del concurs de cartells de la Festa Major, i proposen que sigui 
l‟Olga. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que ja s‟ho parlaran i diran alguna cosa. 
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8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 
La Sra. Olga Saus demana si ja tenen la resolució dels ajuts que es van demanar del catàleg de 
Diputació. 
 
El Sr. Josep Lara respon dient que han arribat algunes subvencions, i que mica en mica van 
resolent, que si volen se‟ls faran arribar. 
 
La  Sra. Olga Saus demana que ha vist al cartell del Femap que es fa a Guardiola i demana si es 
conjuntament amb Nits Musicals. 
 
El Sr. Josep Lara respon dient que és el concert de Nits Musicals, que es fa a mitges entre Nits 
Musicals i l‟Ajuntament, i que aquest any no hi ha l‟activitat de la Mina, donades les molèsties que 
es van ocasionar l‟any passat. 
 
La Sra. Olga Saus demana a quines entitats juvenils s‟havia fet arribar l‟enquesta que ha comentat 
abans. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que en aquest moments no ho té aquí, però que són totes les que 
estaven avisades pel Pla Local de Joventut. 
 
La Sra. Olga Saus demana en relació a les activitats per la gent gran que s‟han fet amb la 
fisioterapeuta a l‟aire lliure, si entra amb alguna subvenció. 
 
La Sra. Joan a Freixa respon dient que sí que és amb una subvenció de Salut. 
 
La Sra. Olga Saus, exposa que amb la reunió que varen tenir amb el Boris ahir pel tema de 
Carnaval, els va comentar que seria millor que expliquin la proposta que volen fer al Ple, perquè 
tots tingui la mateixa informació; que com considerin si volen ho expliquen ara o fan una reunió un 
altre dia. 
 
El Sr. Lara respon dient que donada l‟hora que és, i no siguent un tema que els urgeix, que encara 
falta temps pel febrer. 
 
La Sra. Olga discrepa i manifesta que si la proposta es tira endavant s‟hauria de decidir ara amb 
temps perquè hi ha molta feina a fer, i que s‟ha de parlar amb temps ara o amb una reunió la 
setmana que ve. 
 
El Sr. Lara creu que es podria muntar una reunió a part. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha alguna novetat respecte a la millora de la il·luminació. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que està vinculat a les subvencions que surten del Parc Natural Cadí 
Moixeró, i que com que la Generalitat està amb pressupostos prorrogats, no surten subvencions. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si es pot demanar a través dels ajuts Feder. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que els ajuts Feder s‟han de presentar per un milió d‟euros i a través 
del Consell Comarcal, no poden entrar petits projectes sino que han de ser vinculats a un milió 
d‟euros. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha alguna novetat respecte al cicle de cinema. 
 
El Sr. Boris contesta dient que va trucar en diverses ocasions a un número de telèfon de qui ho 
organitza i no hi ha pogut contactar, i agrairia que després el Ple se li donés el contacte de amb qui 
hauria de parlar. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient el cicle de cinema l‟organitza l‟associació Torre de Guaita, i que a 
través de les instàncies ha tingut coneixement que s‟han vist. 



 29 

 
El Sr. Alcalde respon dient que sí, i que s‟han reunit en diverses ocasions però per parlar del tema 
del Castell. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que aquesta és l‟entitat que l‟organitza i ja tenen el contacte. 
 
EL Sr. Lara respon dient que no, que l‟organitza Tres pi, creu recordar. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que l‟Organitza Torre de Guaita. 
 
El Sr. Lara respon dient que s‟han reunit en diverses ocasions amb ells però no els han comentat 
res. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que ells van presentar un pressupost per fer el cicle de cinema . 
 
El Sr. Alcalde respon dient que no en té constància. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre el projecte de l‟Escola Bressol. 
 
El Sr. Lara respon dient que és un projecte que s‟ha presentat des de l‟Escola Bressol i que cal 
buscar el finançament per tirar-lo endavant, que la voluntat és fer-ho, i que s‟està estudiant. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre l‟aigua de Bagà, sobre el transvasament. 
 
El Sr. Lara exposa que amb la tempesta van perdre un tros de tub, i l‟Alcalde de Bagà va trucar 
demanant el suport entre municipis, i des de Guardiola se‟ls ha estat subministrament aigua del 
dipòsit per donar cobertura a Bagà, que creu que és un ajut entre municipis que és el que ens 
correspon, sobretot amb els que estan més a prop. 
 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 21:30 h, de tot el qual 
s‟estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


