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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 14 DE JULIOL DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14:30 hores del dia 14 de juliol de dos mil quinze, 
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) 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 
CENT TRENTA-CINC MIL SIS CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (135.685,19 
€), 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 per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de CENT TRENTA-CINC MIL SIS 
CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (135.685,19 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
 
2) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
 

Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals.  
 



Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d‟obres en els expedients informats favorablement pels serveis 
tècnics municipals que es relacionen a continuació: 
 
a) EXPEDIENT 01/2015-OMN, “Gas Natural Distribución SDG, S.A”, per realitzar les obres d‟obertura 
de 2.388 ml de rases a la vi pública per la xarxa de gas Natural, segons expedient ICT08-
0033988/2014, referent a l‟autorització administrativa del canvi del gas liquat del petroli (GLP) a Gas 
Natural amb les conseqüents transformacions de les instal·lacions existents i la construcció de les 
instal·lacions de distribució de gas natural en sòl urbà a Guardiola de Berguedà, condicionat a 
complimentar els apartats que es descriuen a les condicions complementàries, abans de començar les 
obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 12 mesos 

 
1.-En data 27 d‟octubre de 2014, mitjançant Resolució EMO/2408/2014, es va resoldre atorgar 
a l‟empresa cedent Exproyect, SL, la transmissió de la titularitat de les instal·lacions 
associades a la xarxa de distribució de GLP, al nucli urbà del vostre terme municipal de 
Guardiola de Berguedà, en favor de l‟empresa Gas Natural Distribución SDG, SA d‟acord amb 
l‟article 46 bis de la llei 34/1998, de 7 d‟octubre, del Sector d‟Hidrocarburs. 
 
2.- D‟acord amb l‟article 80 del Reial Decret 1434/2002, de 27 de desembre, pel qual es 
regulen les activitats de transport, distribució, comercialització, subministrament i procediments 
d‟autorització d‟instal·lacions de gas, la Direcció General d‟Energia, Mines i Seguretat 
Industrial ens informa que , l‟empresa Gas Natural Distribucions SDG SA, ha sol·licitat 
L‟AUTORITZACIÓ ADMINISTRATIVA DEL CANVI DE GAS COMBUSTIBLE DE GAS LIQUAT 
DEL PETROLI ( GLP ) A GAS NATURAL AMB LES CONSEQUENTS TRANSFORMACIONS 
DE LES INSTAL·LACIONS EXISTENTS I LA CONSTRUCCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS DE 
DISTRIBUCIÓ DE GAS NATURAL EN SOL URBÀ  A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ . 
 
3.- Actualment hi ha instal·lats un dipòsit de gas propà GLP en un terreny en Sòl Urbà no 
consolidat , dins de la Unitat d‟Actuació UA.3, en una zona  propera al túnel de la carretera C-
16 ,a una distancia superior a 25 metres de la línia blanca de carreteres. Aquests terrenys 
són propietat del Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
La xarxa de distribució de gas serà la mateixa que la prevista en l‟annex de Modificacions 
n.1 del Projecte d‟autorització administrativa pel subministrament de gas propà 
canalitzat al nucli urbà de Guardiola de Berguedà del Expedient 00021428/2010, més les 
noves instal·lacions i conduccions de gas soterrades proposades en el projecte. 
 
4.- S‟han de demanat les autoritzacions als organismes afectats per els nous traçats i 
instal·lacions proposades en aquest projecte, com l‟Agència Catalana de l‟Aigua ACA i 
Carreteres de la Generalitat de Catalunya ens els trams que siguin de la seva 
competència. 
 
5.- En data 3 de març de 2015 la Direcció General d‟Energia i Mines i Seguretat industrial 
de la Generalitat de Catalunya va posar anunci d‟informació Publica sobre l‟autorització 
administrativa i l‟aprovació del projecte executiu per el canvi de gas propà a gas natural 
i la distribució de gas natural al nucli urbà de Guardiola de Berguedà ( Exp. DICT08-
00033988/2014). 



Pressió màxima d‟operació ( MOP) : 4 bar. 
Pressupost : 131.906,08 €. 

 
L‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà ho posat a exposició pública del 20 març 2015 
al 15 d‟abril 2015. 
 
6.- En data 23 d‟abril de 2015 l‟Agència Catalana de l‟Aigua va informar favorablement a 
les obres sol·licitades per l‟obertura de rasa per instal·lació canonada de gas amb 
afectació al riu Bastareny, al terme municipal de Guardiola de Berguedà. 
(REF140085UT). 
 
7.- El departament de Carreteres de la Generalitat de Catalunya , a dia d‟avui , encara no 
ha informat d‟un tram de 20 metres del pont que travessa el riu Bastareny i que 
comunica el barri de Tarradellas de Guardiola de Berguedà.  
Fins que no arribi aquesta autorització no es realitzaran obres en aquest tram del pont. 
 
8.- L‟empresa Gas Natural, es fa responsable de verificar i comprovar que la instal·lació 
existent que han adquirit de gas liquat de petroli ( GLP)  es troba en perfectes 
condicions per a ser utilitzada i posar en servei, i compleix amb les mesures de 
seguretat exigides per les normatives vigents. 
 
9.- Qualsevol desperfecte o avaria que es produeixi durant aquestes obres en la xarxa 
de serveis existents de sanejament, telèfon, enllumenat, aigua , electricitat, TV per 
cable,  i dels paviments existents dels vials i voreres anirà a càrrec de l‟empresa Gas 
Natural. 

 
 

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 
 

Taxa: 98.371,82 x 1% = .........................................................983,71 € 

Impost 98.371,82 x 3% = ......................................................2.951,15 € 

TOTAL: ...................................................................................3.934,86 € 

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 
 
 
b) EXPEDIENT 10/2015-OMN, “Bover Gutiérrez. S.L”, per realitzar les obres de col·locació d‟un rètol a 
la façana damunt l‟accés al local comercial existent, situat als Baixos del carrer Comerç, núm. 28 de 
Guardiola de Berguedà, previ pagament de l‟impost i taxa corresponents, i condicionat a complimentar 
els apartats que es descriuen a les condicions complementàries, abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 1 mes 
 
1.- El rètol de la façana es col·locarà damunt de l‟accés del local comercial existent, i il·luminat 
amb un focus. Aquest rètol és una xapa d‟alumini de 46x39 centímetres i fixat a la façana,i una 
banderola de 60 x 9 cm a 2,5 cm de la vorera. 
 
2.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres de col·locació 
d‟un rètol a la façana damunt l‟accés al local comercial existent, situat als Baixos del carrer 



Comerç, núm. 28 de Guardiola de Berguedà, i en compliment de les mesures mínimes de 
seguretat i salut en les obres. 
 
 

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 
 

Taxa: 1.916,75 x 1% = .........................................................19,16 € 

Impost 1.916,75 x 3% = .........................................................57,50 € 

TOTAL: ....................................................................................76,66 € 

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 
 
c) EXPEDIENT 11/2015-OMN, per realitzar les obres de manteniment i conservació de façana d‟un 
edifici entre mitgeres, sense afectar elements estructurals, en concret per col·locar un sòcol ceràmic de 
color pedra de 78 cm d‟alçada per evitar humitats, a l‟edifici del carrer Moixeró, núm. 13 de Guardiola de 
Berguedà, previ pagament de l‟impost i taxa corresponents, i condicionat a complimentar els apartats 
que es descriuen a les condicions complementàries, abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 1 mes 
 
1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres manteniment i 
conservació de façana d‟un edifici entre mitgeres, sense afectar elements estructurals, en 
concret per col·locar un sòcol ceràmic de color pedra de 78 cm d‟alçada per evitar humitats, a 
l‟edifici del carrer Moixeró, núm. 13 de Guardiola de Berguedà, i en compliment de les mesures 
mínimes de seguretat i salut en les obres. 

 
2.- S‟ha de complir amb la Regulació d‟enderrocs i residus de la construcció.- D. 201/1994, D. 
161/2001, i D. 21/2006 d‟Adopció de criteris mediambientals i d‟Ecoeficiència als edificis. 
En cas de generar residus de la construcció en l‟obra, el constructor contractarà un contenidor 
amb un gestor de residus per la seva retirada i control.  
 
 

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 

Taxa: 150,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA..........................10,00 € 

Impost 150,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA..........................40,00 € 

TOTAL: .............................................................................50,00 € 

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 

 
 
3) ACORD D‟APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PRESENTAT PER L‟ENTITAT “TORRE DE 

GUAITA” PER DUR A TERME EL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ ARQUEOLÒGIA DEL 
CASTELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  

 



Vist el projecte presentat per l‟entitat “Torre de Guaita”, relatiu al projecte de consolidació arqueològica 
el Castell de Guardiola de Guardiola de Berguedà d‟aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl 
no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries vigents. 
 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos pels serveis municipals competents, així com els informes 
elaborats pels organismes sectorials corresponents. 
 
D‟acord amb allò que s‟estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual 
s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme, i 53 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s‟aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel present  
 
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. 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte presentat per l‟entitat “Torre de Guaita”, relatiu al projecte de 
consolidació arqueològica el Castell de Guardiola de Guardiola de Berguedà d‟aquest terme municipal, 
la qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries vigents. 
 
Segon.- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l‟expedient a la Comissió 
Territorial d‟Urbanisme perquè l‟aprovi definitivament, si s‟escau. 
 
Tercer.- Notificar aquest  acord al promotor de l‟expedient, pel seu coneixement i als efectes 
procedents. 
 

 
4) ACORD D‟APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT I PRESA DE RAÓ PRESENTADA PER 

L‟EMPRESA “ACERTEC” DE LA FACTURA NÚM. 46 DE DATA 9 DE JUNY DE 2015  
 
Vista la sol·licitud presentada per la empresa “ACERTEC”, mitjançant la qual sol·liciten la cessió de 
crèdit a favor de “BANCO POPULAR ESPAÑOL”, del dret de crèdit de CINC MIL CENT QUARANTA-
NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (5.149,76 €), corresponents a la factura núm. 46 de data 
9 de juny de 2015. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa “ACERTEC”, i a la dipositària municipal. 

 
 

5) ACORD APROVANT LES CONDICIONS PRESENTADES PER L‟AGÈNCIA CATALANA DE 
L‟AIGUA EN DATA 9 D‟ABRIL DE 2015, PER L‟ATORGAMENT DE LA CONCESSIÓ 
D‟AIGÜES SOL·LICITADA A L„EXPEDIENT CC2011000255 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟escrit de l‟Agència Catalana de l‟Aigua de 
data 9 d‟abril de 2015, en què atorguen una concessió pel termini de 50 anys a l‟Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà i marquen les condicions per l‟atorgament de la mateixa, en relació a la 
legalització de les captacions del Panxut i de Sant Llorenç. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 



 
Primer.- Aprovar les condicions imposades per l‟Agència Catalana de l‟Aigua en el seu escrit de data 9 
d‟abril de 2015, en què atorguen una concessió pel termini de 50 anys a l‟Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà i marquen les condicions per l‟atorgament de la mateixa, en relació a la legalització de les 
captacions del Panxut i de Sant Llorenç. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟Agència Catalana de l‟Aigua. 
 
 
6) ACORD D‟APROVACIÓ DE L‟ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL DIA 1 DE 

SETEMBRE DE 2014, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I 
L‟AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR DE L‟ESCOLA SANT LLORENÇ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟addenda del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Berguedà i l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la gestió del servei de 
menjador de l‟Escola Sant Llorenç de Guardiola, el contingut del qual és el que es transcriu literalment a 
continuació: 

 
 
ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2014, ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Berga, 14 de juliol de 2015 
 

REUNITS 
 
D’una part l’Il.lm. Sr. Sergi Roca i Vargas com a president del Consell Comarcal del Berguedà, assistit de la Sra. 
Lourdes Anglada i Codina, en qualitat de Secretaria del Consell Comarcal del Berguedà, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, el Sr. Josep Lara i Tristante com alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb domicili a la Plaça 
Municipal, núm. 3 de Guardiola de Berguedà, degudament facultada per aquest acte.  
 
 

ACTUEN  
 

El primer, en ús de les atribucions previstes al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i degudament facultat per aquest acte per acord del Consell de 
Presidència del dia 18 de maig de 2015. 
 
El segon, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en ús de les atribucions pròpies del seu 
càrrec. 
 
En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica  per a aquest acte i, 

 
 

EXPOSEN 
 
 
Que en data 1 de setembre de 2014 es va signar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la gestió del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de 
Berguedà. 
 
La clàusula catorzena del conveni estableix una vigència del mateix pel curs escolar 2014-2015. La clàusula també 
estableix que el conveni podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts o a petició d’una d’elles, que haurà de 
manifestar la seva voluntat amb un termini de dos mesos d’antelació abans de la finalització de la seva vigència.  
 
Per tal que el Consell Comarcal del Berguedà pugui convocar amb temps suficient els concursos públics necessaris per 
a la contractació dels serveis dels menjadors escolars que li pertoquin, havia de conèixer la voluntat dels Ajuntaments 
que volen prorrogar els convenis vigents a data d’avui. 
 



En data 17 d’abril el Consell Comarcal del Berguedà va enviar una carta certificada a l’Ajuntament en la qual 
s’exposava que en cas que no es tingués resposta, s’entenia que l’Ajuntament no desitjava prorrogar el conveni per a la 
gestió del servei de menjador escolar de l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. 
 
En l’escrit de 4 de maig de 2015, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha manifestat la voluntat de gestionar ell 
mateix el menjador escolar, és a dir prorrogar el conveni. 
 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Constitueix l’objecte d’aquesta addenda la continuació de la col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en la prestació del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Segona.- Es prorroga el conveni de col·laboració signat el dia 1 de setembre de 2014 entre el Consell Comarcal del 
Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la gestió del servei del menjador de l’Escola Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Tercera.- La vigència d’aquesta addenda és pel curs 2015-2016. Es podrà tornar a prorrogar o rescindir, per  acord 
mutu de les parts o a petició d’una d’elles, que haurà de comunicar la seva voluntat amb un termini de dos mesos 
d’antelació abans de la finalització de la seva vigència. 
 
Quarta.- S’inclou la clàusula de Garantia de pagament. 
 
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució del present conveni el Consell Comarcal ha de compensar a 
l’ajuntament amb les quantitats econòmiques corresponents als ajuts individuals de menjador. El pagament s’efectuarà 
 en funció dels pagaments que realitzi al seu favor el Departament d’Ensenyament. 
 
En el conveni entre el Departament i el Consell Comarcal hi consta la clàusula de garantia de pagament oportuna, 
segons la qual un cop la documentació justificativa emesa pel Consell Comarcal sigui correcta, el Departament 
d’Ensenyament notificarà la conformitat al Consell Comarcal i tramitarà el pagament de l’import pendent. En cas que 
transcorreguts quatre mesos des de la notificació no s’hagi fet efectiva la totalitat de l’import reconegut, el consell 
Comarcal pot requerir la Generalitat de Catalunya per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat 
el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a 
l’article 57 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local. 
 
A la vegada, el Consell Comarcal notificarà a l’ajuntament la conformitat tramesa pel Departament d’Ensenyament. En 
cas que transcorreguts quatre mesos des de la notificació no s’hagi fet efectiva la totalitat de l’import reconegut, 
l’ajuntament podrà requerir el Consell Comarcal per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat 
el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a 
l’article 57 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local. 
 
Cinquena.- Es mantenen les condicions exposades en les clàusules del conveni signat el dia 1 de setembre de 2014”. 

 
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 l‟addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i 
l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la gestió del servei de menjador de l‟Escola Sant Llorenç 
de Guardiola, transcrit anteriorment. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització de l‟anterior conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
7) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL CANVI DE TITULARITAT DE L‟ACTIVITAT 

DE BAR-RESTAURANT DEL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DE LA CARRETERA A BAGÀ 29 
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 



Vista la instància presentada pel Sr. JAGM, a través de la qual comunica el canvi de titularitat de 
l‟activitat de Bar-Restaurant “La Taverna” situat als baixos de la Carretera a Bagà, 29 de Guardiola de 
Berguedà, que fins ara era titularitat de la Sra. JSB, per passar a ser de la seva titularitat. 
 
Vista la declaració jurada prestada pel nou titular de l‟activitat. 
 
Vist l‟informe favorable elaborat per l‟Enginyer Municipal. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats del canvi de titularitat de l‟activitat de Bar-Restaurant als baixos de 
la Carretera a Bagà, 29 de Guardiola de Berguedà, a favor del Sr. JAGM. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats amb expressió del règim de recursos procedent. 

 
 
8) ACORD RECTIFICANT L‟ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN DATA 

27 D‟ABRIL DE 2015, EN EL QUAL ES DONAVA PER ASSABENTAT DEL CANVI DE 
TITULARITAT DE L‟ACTIVITAT DE BAR-RESTAURANT EL CAMPING EL BERGUEDÀ 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada pel Sr. FSE, en la qual 
posa de manifest que amb l‟acord de la Junta de Govern Local de data 27 d‟abril de 2015, l‟Ajuntament 
es donà per assabentat del canvi de titularitat de l‟activitat de Bar-Restaurant del Càmping El Berguedà, 
però erròniament es feu constar que el canvi es realitzava a favor del Sr. FSE, quan en la petició es feu 
constar que el nou titular passava a ser “Càmping El Berguedà, S.L”. 
 
Atès que a l‟empara de lo establert a l‟article 105.2. de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les 
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú, les Administracions poden rectificar en 
qualsevol moment, d‟ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o aritmètics existents 
en els seus actes. 
 
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.- Rectificar l‟errada detectada en l‟acord de la Junta de Govern de data 27 d‟abril de 2015, 
donant-nos per assabentats del canvi de titularitat de l‟activitat de Bar-Restaurant del Càmping El 
Berguedà, en favor de l‟empresa “Càmping El Berguedà, S.L”. 
 
Segon.- Rectificar la liquidació corresponent pel canvi de nom del permís d‟acord amb l‟ordenança 
Fiscal reguladora de la taxa per concessió de llicència d‟obertura d‟establiments, a favor de l‟empresa 
“Càmping El Berguedà, S.L”. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l‟interessat. 
 
 
9) ACORD SOL·LICITANT UNA SUBVENCIÓ AL DEPARTAMENT D‟ENSENYAMENT DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A LA MINORACIO DEL COST DEL MENJADOR DE 
LES LLARS D‟INFANTS MUNICIPALS. CURS 2015-2016 
 



Vista la convocatòria d‟ajuts del Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la 
minoració del cost del menjador de les llars d‟infants municipals, pel curs 2015-2016. 
 
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari sol·licitar una subvenció per ajudar al 
sosteniment el cost del menjador de l‟Escola Bressol Municipal. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat acorda: 

 
Primer.- Sol·licitar un ajut econòmic al Departament d‟Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per 
a la minoració del cost del menjador de les llars d‟infants municipals, pel curs 2015-2016. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i adopció dels acords que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
 
10) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D‟ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de l‟Associació Cultural Dos per 
Quatre, per la realització de l‟espectacle d‟Havaneres “El Terral”, el proper dia 10 d‟agost de 2015, amb 
motiu dels actes de Festa Major, per un import de 950,00 € (IVA inclòs).  
 
Han aportat declaració jurada acreditativa d‟estar donats d‟Alta a la Seguretat Social i al corrent de 
pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l‟Associació Cultural Dos per Quatre, per la realització de 
l‟espectacle d‟Havaneres “El Terral”, el proper dia 10 d‟agost de 2015, amb motiu dels actes de Festa 
Major, per un import de 950,00 € (IVA inclòs), si bé condicionat a què abans de l‟actuació aportin els 
certificats acreditatius d‟estar al corrent de pagament  amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 
 
11) ACORD D‟APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE 

CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A L‟ATORGAMENT D‟AJUTS PER L‟ADQUISICIÓ DE 
LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2015-2016 

 
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). 
 



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 l‟adquisició dels 
llibres de text per al curs 2015-2016, pels menors del municipi que es trobin en una especial situació 
familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Vist que l‟import total que es preveu destinar al foment d‟aquestes activitats és de 1.000,00 € amb 
càrrec a l‟aplicació 480/1231 del pressupost de l‟exercici 2.015. 
 
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. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
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 2.014, el text íntegre de les quals és el següent:  
 
 

“BASES REGULADORES I CONVOCATÒRIA, EN RÈGIM DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA, PER A 
L’ATORGAMENT D’AJUTS PER L’ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2015-2016 
 
Article 1. Objecte 
 
L’objecte d’aquestes bases és regular el procediment d’adjudicació i la convocatòria dels ajuts econòmics per a 
l’adquisició de llibres de text pel curs 2015-2016 per als menors que cursin els seus estudis obligatoris al municipi de 
Guardiola de Berguedà o a la comarca, que estiguin empadronats al municipi, i que es trobin en una especial situació 
familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Els presents ajuts seran subvencionats pel “Programa complementari de garantia de la cohesió social” en el marc del 
Catàleg de serveis de l’any 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” aprovat per la Diputació de Barcelona. 
 
Article 2. Persones beneficiàries 
 
Poden ser beneficiaris d’aquests ajuts els menors que estiguin empadronats al municipi, escolaritzats en Centres 
Escolars Públics del municipi de Guardiola de Berguedà o comarca, en edats compreses entre 3 i 16 anys, i que es 
trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques. 
 
Poden sol·licitar els ajuts els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades temporalment de la guarda 
de les persones beneficiàries. 
 
Si al Centre on el menor està escolaritzat participa i practica el projecte de socialització de llibres, serà requisit 
indispensable que el beneficiari o pare/mare/tutor hi participi per tenir dret a aquestes ajudes. 



 
Article 3. Requisits 
 
A més de reunir les condicions per ser persona beneficiària, per poder rebre l’ajut cal: 
 
a) Presentar la sol·licitud i la documentació descrita en l’article 6 en els terminis i la forma establerts en la present 
convocatòria. 
b) No rebre cap altre ajut pel mateix concepte d’altres administracions o ens públic o privat. 
c) Tenir una renda neta per membre de la unitat familiar, igual o inferior a l’Indicador de Renda de Suficiència de 
Catalunya (IRSC) (569,12 € mensuals (per dotze pagues); 6.929,44 € anuals). 
d) La renda neta per membre de la unitat familiar és el quocient de la divisió entre la renta neta mensual de la unitat 
familiar i el nombre de membres de la unitat familiar. La renta neta mensual de la unitat familiar és el resultat de la 
divisió total dels ingressos nets percebuts per la unitat familiar el 2014, entre catorze. Nogensmenys, i sempre que 
s’acrediti a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, documentalment la renta neta mensual de la unitat familiar, s’hi 
restaran les despeses de lloguer o hipoteca de l’habitatge on resideixi la persona beneficiària, fins a un màxim de 600 
€/mes. 
 
Per membre de la unitat familiar s’ha d’entendre aquelles persones que constin en el certificat de convivència aportat 
d’acord amb les previsions de l’article 6. 
Aquests requisits s’han de complir en el moment de la presentació de la sol·licitud. La modificació d’aquestes 
circumstàncies pot comportar la revocació de l’ajut, d’acord amb l’article 11. 
 
Nogensmenys, en casos excepcionals, quan els serveis socials municipals així ho considerin i ho proposin, es pot 
concedir l’ajut malgrat no complir aquests requisits. Es consideren casos excepcionals aquells que des de serveis 
socials valori, mitjançant informe motivat, que hi ha una situació de risc social pel menor. 
 
Article 4. Convocatòria 
 
El termini de presentació de sol·licituds per als ajuts econòmics per a l’adquisició de llibres pel curs 2015-2016 serà de 
vint dies naturals a comptar des de la publicació de la convocatòria i les bases al BOP. 
 
No es concedirà cap ajut sol·licitat fora d’aquest termini. 
 
Els imports dels ajuts de llibres de text serà el determinat pels resultats d’aplicar els criteris valoratius especificats en 
l’article 15. 
 
Les famílies que obtinguin ajut de llibres de text tenen l’obligació d’entregar-lo a la seva escola/AMPA si aquesta realitza 
el programa de socialització. 
 
L’import màxim destinat als ajuts per a llibres de text 2015 és condiciona a l’existència de crèdit adequat i suficient a 
l’aplicació pressupostària destinada a aquest concepte. 
 
Per a l’exercici 2015 l’import previst al pressupost municipal a l’aplicació pressupostària 480/1231 és de MIL EUROS 
(1.000,00€), i sense necessitat d’esgotar aquesta despesa màxima autoritzada. 
 
Article 5. Sol·licitud 
 
Les sol·licituds, conjuntament amb la documentació exigida, es presentaran al Registre de l’Ajuntament de l’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà, situat a la Plaça Municipal, 3, de  Guardiola. Horari de dilluns a divendres de 9:00 a 14:00 
hores. 
 
Les sol·licituds també es poden fer arribar, dins del termini de presentació de sol·licituds, via correu administratiu tal 
com preveu l’article 38.4 la llei 30/92 de Règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu 
comú.  
 
La sol·licitud degudament signada pel pare, mare o tutor legal, haurà d’anar acompanyada de tota la documentació 
requerida per valorar l’ajut, i s’haurà d’indicar el nom i cognoms, DNI/NIE o passaport i data de naixement de la persona 
beneficiària.  
 
En qualsevol cas, les bases, la sol·licitud i documentació relacionada amb aquestes bases es troba disponible a la 
pàgina web de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà: www.guardioladebergueda.cat 
 
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen. 
 
Article 6. Documentació 
 
A les sol·licituds s’ha d’adjuntar la documentació següent, mitjançant original o fotocòpia compulsada de: 
 
1.- Documentació econòmica de tota la unitat familiar: 
 



a) Declaració de renda de l’any 2014. 
En cas de no haver-la fet, per no tenir-ne obligació, s’ha d’aportar la següent documentació: 

- certificat de vida laboral 
- fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra) 

b) En cas de pensionistes, certificat de pensió. 
c) En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on consti els períodes 
d’inscripció, si es rep alguna prestació i la quantitat. 
d) En cas de treballar per compte d’altre, contracte de treball o document acreditatiu de l’activitat on consti 
l’horari de treball i retribució econòmica. 

- Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència 
 e) Certificat d’empadronament. 
 
2.- Documentació social: 

a) DNI (NIE i permís de residència en cas de ser estranger) 
b) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària. 
c) Carnet de família nombrosa o monoparental. 
d) Llibre de família. 
e) En cas de separació o divorci, la resolució judicial i conveni regulador. 
f) En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, la documentació acreditativa de 
la reclamació de la pensió d'aliments. 
g) En cas de discapacitat o malaltia greu d’algun familiar, certificats que ho acreditin. 
h) En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, la documentació acreditativa 
d'aquest fet. 
i) En cas de reconeixement de situacions de dependència, documentació acreditativa d’aquest fet. 
j) En casos de dones víctimes de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació. 

 
La no presentació de la documentació requerida suposarà la no concessió de l’ajut de llibres de text. 
 
Article 7. Criteris d’adjudicació 
 
Els ajuts per l’adquisició de llibres de text s’atorgaran: 
 
1. Segons la puntuació obtinguda de l’aplicació del barem descrit en aquestes bases. 
2. Prioritzant les puntuacions més altes sobre les més baixes. 
3. La nota de tall s’assignarà en funció de la disponibilitat pressupostària. 
 
Els ajuts s’atorgaran sense necessitat d’esgotar la totalitat de la despesa màxima autoritzada. 
 
Article 8. Tramitació 
 
Un cop presentades les sol·licituds juntament amb la documentació annexa, l’ajuntament les revisarà. 
 
En cas que alguna que no reuneixi els requisits que estableixen aquestes bases, l’ajuntament requerirà a l'interessat 
perquè en un termini de 10 dies hàbils esmeni el defecte o adjunti els documents preceptius, amb la indicació que, si no 
ho fa, es considerarà que desisteix de la seva petició. 
 
La proposta de concessió dels ajuts serà elaborada per un òrgan col·legiat, constituït d’acord amb allò previst a l’article 
12.5 de l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i que estarà format per les 
següents persones: 
 

Presidenta: - Sra. Ester del Amo Lindo, Educadora Social de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà. 

 
Vocals: - Sra. Mariona Badal, Treballadora Social de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

 
- Sra. Juana Freixa Codina, regidora de Serveis Socials de l’Ajuntament de Guardiola 

de Berguedà. 
 
Es delega a la Junta de Govern Local la resolució del present procediment d’adjudicació d’ajuts. 
 
La Presidenta de l’ òrgan col·legiat proposarà a la Junta de Govern Local l’atorgament dels ajuts per a llibres de text, 
d’acord amb la puntuació màxima obtinguda en aplicar les regles de baremació de l’article 15 d’aquestes bases i els 
criteris de priorització de l’article 8, fins a esgotar la consignació pressupostària. 
 
La Junta de Govern Local resoldrà en un únic acte administratiu. 
 
El termini màxim per resoldre la sol·licitud és de 3 mesos a comptar de la data de finalització del termini de presentació 
de sol·licituds. Si transcorregut aquest termini no s'ha dictat i notificat resolució expressa, s'entendrà desestimada la 
sol·licitud.  
 



L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà comunicarà la resolució a les famílies que hagin presentat sol·licitud d’ajut, en 
un termini màxim de deu dies hàbils, des de la data d’aprovació de la resolució. 
 
Article 9. Reclamacions 
 
Contra la resolució d’aquesta convocatòria, que és definitiva i posa fi a la via administrativa, es podrà interposar recurs 
contenciós administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir del dia de la notificació als interessats de la 
concessió o denegació de l’ajut. 
 
Potestativament, es podrà interposar prèviament recurs de reposició en el termini d’un mes comptat des del dia de la 
notificació als interessats de la resolució. 
 
 
Article 10. Obligacions dels beneficiaris/beneficiàries 
 
10.1. Els representants dels/ de les beneficiaris/àries, una vegada se’ls hagi comunicat l’acord de concessió, hauran 
d’acceptar sense reserves l’ajut així com les condicions imposades en la concessió. Aquesta acceptació haurà de fer-se 
de forma expressa en el termini d’un mes a partir de la recepció de l’indicat acord. 
10.2. Justificar davant l’òrgan competent el compliment dels requisits i condicions, també la realització i el compliment 
de la finalitat que determinin la concessió o el gaudir de la subvenció, d’acord amb el que preveuen les presents bases. 
10.3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació, que efectuï l’òrgan concedent i aportar tota la informació que li sigui 
requerida a l’efecte. 
10.4. Procedir al reintegrament dels fons percebuts en els casos que preveuen. 
 
Article 11. Altes i baixes 
 
El canvi de centre escolar a un altre municipi comportarà la pèrdua de l’ajut. 
Els centres públics escolars comunicaran a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà les baixes que puguin haver-hi. 
 
Article 12. Revocacions 
 
Els ajuts poden ser revocats d’ofici o a instància de part. 
 
Són causa de revocació de l’ajut: 
a) L’ocultació o falsedat en la documentació presentada. 
b) L'incompliment de les condicions establertes en aquestes bases. 
 
Article 13. Justificació i pagament 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà transferirà al compte corrent que designi la família beneficiària, l’import dels 
ajuts per adquisició de llibres de text atorgats, prèvia presentació del justificants que a continuació s’enumeren: 
 
- El resguard de pagament dels llibres de text pel curs 2015-2016. 
 
En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o incomplerts, es comunicarà a 
l’interessat/ada la necessitat d’esmenar les anomalies detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies 
hàbils, a comptar de l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la 
reducció de la subvenció segons correspongui. 
 
Article 14. Seguiment 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà pot reclamar a la família la documentació que consideri adequada per tal de 
resoldre la convocatòria, verificar les dades i revocar totalment o parcialment l’ajut, d’acord amb l’article 12, o amb 
qualsevol altra finalitat relacionada amb l’objecte d’aquestes bases. 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es reserva el dret a resoldre totes les qüestions que puguin sorgir i que no 
quedin especificades a les bases, seguint les directrius marcades a la normativa aplicable en aquesta matèria. 
 
Article 15. Barem 
 
Els barems de puntuació seran el següents: 
 
1.- Situació econòmica: 6 punts 
Per determinar el nivell d’ingressos s’utilitza l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC 2015 = 
569,12€/mensuals) multiplicat per 1,5. Per establir el nivell d’ingressos màxims de la unitat familiar s’aplicarà la següent 
fórmula de càlcul: 
 

- Per adult: IRSC x 1,5 
- Per cada adult més a la llar: IRSC x 1,5 x 0,5 
- Per cada infant menor de 14 anys: IRSC x 1,5 x 0,3 



 
La puntuació es distribuirà de la manera següent: 
 

a) Ingressos igual o inferior al 50% dels ingressos màxims mensuals: 6 punts 
b) Ingressos entre el 50% i el 100% dels ingressos màxims mensuals: 3 punts 
c) Ingressos superiors als ingressos màxims mensuals: 0 punts 

 
2.- Composició familiar: La puntuació es distribuirà de la següent manera: 

a) Família monoparental: 1 punt 
b) Menors en acolliment: 1 punt 
c) Famílies nombroses: 1 punt 

 
3.- Situació sociofamiliar – en relació a la família: 3 punts 
 
4.- Situació en relació al menor: 3 punts 
 
PUNTUACIÓ PERCENTATGE DE L’AJUT 
 
De 3 a 6 punts 40% 
De 6,1 a 9 punts 60% 
De 9,1 a 12 punts 80% 
De 12,1 a 15 punts 90% - 95% 
 
Article 16. Protecció de dades 
 
Les dades de caràcter personal que s’obtinguin per raó d’aquestes bases reguladores es tractaran d’acord amb les 
previsions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i el reglament 
que la desenvolupa. 
 
Disposició final primera 
 
La Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, és d’aplicació supletòria en totes les qüestions que se 
suscitin sobre la interpretació, el compliment i l’execució, no previstes en aquestes bases, així com la norma supletòria 
del Reglament de desenvolupament de la Llei de Subvencions. 
 
 
ANNEX 1 
 
MODEL SOL.LICITUD PER ADQUISICIÓ DE LLIBRES DE TEXT PEL CURS 2015-2016 
 
Nom i cognoms representant legal ................................................................................................. 
DNI ................................................................................................................................................. 
Càrrec amb el què actua ................................................................................................................ 
Nom i cognoms del sol·licitant ........................................................................................................ 
DNI ................................................................................................................................................. 
Domicili ........................................................................................................................................... 
Localitat/ Codi Postal ...................................................................................................................... 
Telèfon ............................................................................................................................................ 
Centre Escolar ................................................................................................................................ 
Curs Escolar ................................................................................................................................... 
 
Adjunto la següent documentació (marcar amb una X): 
 
1.- Documentació econòmica de tota la unitat familiar: 
 

a) Declaració de renda de l’any 2014. 
En cas de no haver-la fet, per no tenir-ne obligació, s’ha d’aportar la següent documentació: 

- certificat de vida laboral 
- fulls de salari dels últims 6 mesos (inclosa una paga extra) 

b) En cas de pensionistes, certificat de pensió. 
c) En cas de trobar-se a l’atur, certificat del SOC on consti els períodes 
d’inscripció, si es rep alguna prestació i la quantitat. 
d) En cas de treballar per compte d’altre, contracte de treball o document acreditatiu de l’activitat on consti 
l’horari de treball i retribució econòmica. 

- Últim rebut de la hipoteca o del lloguer de l’habitatge de residència 
 e) Certificat d’empadronament. 
 
2.- Documentació social: 

a) DNI (NIE i permís de residència en cas de ser estranger) 
b) Certificat municipal de convivència amb la persona beneficiària. 



c) Carnet de família nombrosa o monoparental. 
d) Llibre de família. 
e) En cas de separació o divorci, la resolució judicial i conveni regulador. 
f) En cas d'incompliment de l'obligació de pagament de la pensió d'aliments, la documentació acreditativa de 
la reclamació de la pensió d'aliments. 
g) En cas de discapacitat o malaltia greu d’algun familiar, certificats que ho acreditin. 
h) En cas de representació legal o acolliment de la persona beneficiària, la documentació acreditativa 
d'aquest fet. 
i) En cas de reconeixement de situacions de dependència, documentació acreditativa d’aquest fet. 
j) En casos de dones víctimes de violència de gènere, documentació acreditativa de la situació. 

 
3.- Altra documentació: 
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
........................................................................... 
......................................................................................................................................................... 
 
Guardiola de Berguedà, a ......................... de ............................. de 2015” 

 
Segon.- APROVAR la convocatòria d‟aquestes subvencions per un import màxim de 1.000,00 €, 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 1.000,00 € 
amb càrrec a l‟aplicació 480/1231, del pressupost per a l‟exercici 2.015. 
 
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. 
 
 
12) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l‟entitat 
“Juniors Som Rent Godella”, a través de la qual comunica que des del dia 20 fins al 29 de juliol de 2015, 
es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó; alhora que aporten l‟assegurança 
d‟accidents i de responsabilitat civil, el permís del propietari, la notificació de l‟activitat a la Direcció 
General de Joventut, al Consell Comarcal del Berguedà, el Permís de la Direcció General de Medi 
Natural i el Pla d‟Emergències. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que des del dia 20 fins al 29 de juliol de 2015, es realitzarà un 
campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
13) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 



Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l‟entitat 
“Agrupament Escolta Pau Casals”, a través de la qual comunica que des del dia 25 de juliol fins el dia 1 
d‟agost de 2015, es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó; alhora que aporten 
l‟assegurança d‟accidents i de responsabilitat civil, el permís del propietari, la notificació de l‟activitat a la 
Direcció General de Joventut, al Consell Comarcal del Berguedà, el Permís de la Direcció General de 
Medi Natural i el Pla d‟Emergències. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que des del dia 25 de juliol fins el dia 1 d‟agost de 2015, es 
realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
14) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l‟entitat 
“Agrupament Escolta i Guia Agramunt”, a través de la qual comunica que des del dia 20 fins al 26 de 
juliol de 2015, es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó; alhora que aporten 
l‟assegurança d‟accidents i de responsabilitat civil, el permís del propietari, la notificació de l‟activitat a la 
Direcció General de Joventut, al Consell Comarcal del Berguedà, el Permís de la Direcció General de 
Medi Natural i el Pla d‟Emergències. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que des del dia 20 fins al 26 de juliol de 2015, es realitzarà un 
campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
15) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURAN A TERME CAMPAMENTS JUVENILS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través de la qual comunica la realització d‟una sèrie de campaments juvenils a la 
finca de Cal Companyó, en concret: 
 

- AE Jaume I del Coll: del 20/7/2015 al 30/7/2015 
- AEiG Sant Bernat del Claravall: del 2/08/2015 al 10/8/2015 



- Grup d‟Esplai Xivarri: del 12/07/215 al 20/07/2015 
- Associació Juvenil Eplai Tuareg: del 01/08/2015 al 12/08/2015 

 
Aporten l‟assegurança d‟accidents i de responsabilitat civil, el permís del propietari, la notificació de 
l‟activitat a la Direcció General de Joventut, al Consell Comarcal del Berguedà, el Permís de la Direcció 
General de Medi Natural i el Pla d‟Emergències. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats dels campaments juvenils que es realitzaran a la finca de Cal 
Companyó, anteriorment referenciats. 
 
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
16) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SR. JMHC, A TRAVÉS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI, AMB 
MOTIU DE LA REALITZACIÓ D‟UNA UNA EXCURSIÓ TURÍSTICA AMB 4X4 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada pel Sr. JMHC, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme una excursió turística 
amb vehicles tot terreny 4x4, per pistes i camins del terme el dia 24 d‟agost de 2015. 
  
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar Sr. JMHC, la realització d‟una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4, el dia 
24 d‟agost de 2015, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per pistes i camins autoritzats, 
que comuniquin al Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu de que des del mateix Servei 
català de Trànsit s‟adoptin les mesures de seguretat pertinents per evitar danys a les persones i coses, i 
que sol·licitin autorització a tots els propietaris del terrenys per on transcorrin, que deixin el terreny en 
les mateixes condicions que el van trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys 
a les persones i a les coses. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
17) ACORD D‟APROVACIÓ DE LA PROPOSTA FORMULADA PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

DEL RESULTAT DE LES PROVES SELECTIVES DELS ASPIRANTS PER LA CREACIÓ 
D‟UNA BORSA DE TREBALL DE TEI DE L‟ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL 

 
La Junta de Govern en sessió de data 20 d‟abril de 2015, va aprovar les bases i la convocatòria que 
regia el concurs per la creació d‟una Borsa de Treball de TEI de l‟Escola Bressol municipal. 
 
Vist l‟expedient tramitat pel concurs per a la creació d‟una Borsa de Treball d‟aspirants per a 
contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil d‟aquest Ajuntament.  
 



Vista la proposta efectuada pel Tribunal qualificador en sessió de data 13 de juliol de 2015. 
 
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la relació d‟aspirants a la Borsa de treball de TEI de l‟Escola Bressol, efectuada pel 
Tribunal Qualificador en sessió de data 13 de juliol de 2015, que es detalla tot seguit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segon.- Publicar el present acord a la web de l‟Ajuntament. 
 
 
18) ACORD D‟ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ PER ACTUACIONS URGENTS D‟ADAPTACIÓ 

A LA SEGURETAT L‟HABITABILITAT IO LA FUNCIONALITAT DELS EQUIPAMENTS 
ESPORTIUS EXISTENTS A EXECUTAR DURANT L‟ANY 2015 

 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la proposta provisional de concessió de 
subvencions per l‟arranjament de la pista poliesportiva de Guardiola de Berguedà, dins del la 
convocatòria del Departament de presidència de la Generalitat de Catalunya, Consell Català de l‟esport 
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a la seva acceptació expressa per part d‟aquest 
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 7 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Acceptar la subvenció concedida pel Consell  Català de l‟Esport de la Generalitat de Catalunya, 
per l‟arranjament de la pista poliesportiva de Guardiola de Berguedà, per import de 21.000€, dins de la 
convocatòria del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Català de l‟Esport. 

 
 

NÚM. REGISTRE TOTAL 

389 5,08 

403 4,93 

401 4,81 

388 4,75 

340 4,74 

343 4,7 

407 4,5 

326 4,15 

387 4 

351 3,98 

327 3,4 

391 3,3 

368 2,5 



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 15:26 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


