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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 21 D‟ABRIL DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 21 d‟abril de dos mil setze, 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. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
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 14 D’ABRIL 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 14 d‟abril de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 14 d‟abril de 2016. 
 
 
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 
VINT MIL TRES-CENTS DEU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (20.310,44 €), 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 VINT MIL TRES-CENTS DEU 
EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS (20.310,44 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I LA LLAR DEL PENSIONISTA DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 
 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I LA LLAR DEL 
PENSIONISTA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
 
REUNITS: 

 
 

D’una banda, el Sr. JCF, major d’edat, en possessió de Document Nacional d’identitat número XXXXXXX, veí de 
Guardiola de Berguedà, amb domicili XXXXXX, actuant en nom i representació de La Llar del Pensionista de 
Guardiola de Berguedà, en qualitat de president, amb NIF G-59304774, facultat expressament per aquest acte per 
acord de la Junta de l’Associació de data 7 de març de 2012. 

 
D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, major d’edat, en possessió de document Nacional d’Identitat número 
XXXXXX, veí de Guardiola de Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Municipal, 3 de 
Guardiola de Berguedà, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

 
 

MANIFESTEN: 
 
 

1.- La Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, està duent a terme una tasca de reconeguda vàlua  per tots 
els habitants de Guardiola, però molt especialment per la gent gran i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en 
reconeixement d’aquesta tasca, ha vingut ajudant econòmicament a l’entitat. 

 
2.- Dins l’ampli camp de les activitats que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des de la Llar hi ha activitats 
que podrien ser portades a terme conjuntament entre aquestes dues entitats. 

 
3.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 d’abril de 2016, va aprovar la minuta del present conveni, 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 

 
 

P A C T E S 
 

Primer.- OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució de les activ itats que 
s’organitzin des de la Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, i en concret en: 

 
- Festes populars 
- Projectes interdisciplinars i d’intercanvis amb casals 
- Esport a la tercera edat 
- Festes 
- Teatre 
- Xerrades 
- Tallers 
- Exposicions públiques d’activitats 



 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 
L’Ajuntament subvencionarà a la Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà amb un import de MIL euros 
(1.000 €), per col·laborar en la realització de les activitats descrites a l’anterior apartat i corresponents l’exercici 
2016.  

 
Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que produïdes durant l’any 2016, anteriorment descrites. 

 
Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 
La Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades 
com a màxim el dia 31 de gener de 2017, 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). 

 
Cinquè.- PAGAMENT 

 
El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent forma: 

 
- 50%, com a bestreta, dins dels 15 dies següents a la signatura del present conveni. 
- 50% restant, 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. 

 
Sisè.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 
La Llar del Pensionista de Guardiola de Berguedà, es compromet a: 

 
- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració, 

nona 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 actuac ions 
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’Escola referent a les activitats portades a terme conjuntament amb 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 

- 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. 

 
Setè.- 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. 

 
Vuitè.- 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”. 

 



 
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 de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i La Llar del 
Pensionista a Guardiola de Berguedà. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a La Llar del Pensionista a Guardiola de Berguedà. 
 
 
4) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ESCOLA SANT LLORENÇ 
 

 
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’ESCOLA 
SANT LLORENÇ 

 
REUNITS: 
 
D’una banda, el Sr. DMB, major d’edat, en possessió de Document Nacional d’Identitat número XXXXXX, veí de 
XXXXX, amb domicili a XXXXXX, actuant en nom i representació de l’Escola Sant Llorenç, en qualitat de Director, 
amb NIF Q-5855862-H. 

 
D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, major d’edat, en possessió de document Nacional d’Identitat número 
XXXXXX, veí de Guardiola de Berguedà, amb domicili a efectes de notificacions a la Plaça Municipal, 3 de 
Guardiola de Berguedà, actuant com a Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

 
MANIFESTEN: 

 
1.- L’Escola Sant Llorenç està duent a terme una tasca educativa de reconeguda vàlua i l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, en reconeixement d’aquesta tasca, ha vingut ajudant econòmicament a l’Escola. 

 
2.- Dins l’ampli camp de les activitats que s’organitzen tant des de l’Ajuntament com des de l’Escola hi ha activitats 
que podrien ser portades a terme conjuntament entre aquestes dues entitats. 

 
3.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 21 d’abril de 2016, va aprovar la minuta del present conveni, 

 
Per tot això, ambdues parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, formalitzen aquest 
conveni, que es regirà pels següents: 

 
 

P A C T E S 
 

Primer.- OBJECTE 
 

L’objecte d’aquest conveni és regular la col·laboració econòmica de l’Ajuntament en l’execució de les activitats que 
s’organitzin des de l’Escola Sant Llorenç, i en concret en: 

 
- Festes populars 
- Projectes interdisciplinars 
- Competicions esportives 
- Festa de final de curs 
- Concursos 



- Tallers 
- Exposicions públiques d’activitats 

 
Segon.- IMPORT DE LA SUBVENCIÓ 

 
L’Ajuntament subvencionarà a l’Escola Sant Llorenç amb un import de MIL EUROS (1000,00 €), per col·laborar en 
la realització de les activitats descrites a l’anterior apartat i corresponents a l’exercici 2016.  

 
Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
La subvenció es destinarà a finançar les despeses que produïdes durant l’any 2016, anteriorment descrites. 

 
Quart.- TERMINI I FORMA DE JUSTIFICACIÓ 

 
L’Escola Sant Llorenç haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 31 de 
gener del 2.017, 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). 
 
Cinquè.- PAGAMENT 
 
El pagament de la subvenció es realitzarà de la següent forma: 

 
- 50%, com a bestreta, dins dels 15 dies següents a la signatura del present conveni. 
- 50% restant, 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. 
 
Sisè.- OBLIGACIONS DELS BENEFICIARIS 

 
L’Escola Sant Llorenç, 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 e l 
material imprès que editi l’Escola referent a les activitats portades a terme conjuntament amb l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà. 
 

- 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. 

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

 
Vuitè.- 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”. 

 



 
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 de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l‟Escola 
Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟Escola Sant Llorenç. 
 

 
5) ACORD D’ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA DINS DEL FONS DE PRESTACIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES 
EDUCATIVES EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟ajut concedit per la Diputació de Barcelona, a 
través del qual s‟aprovà la concessió del fons de prestació en el programa de “Desenvolupament de 
polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants” en el marc del Catàleg de serveis de 
l‟any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per la suma de 3.452,00 €.  
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l‟acceptació expressa per part de 
l‟Ajuntament. 
 
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.- Acceptar l‟ajut de 3.452,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa de 
“Desenvolupament de polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants” en el marc del 
Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 9:21 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


