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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 3 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 3 de novembre 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) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 27 

D’OCTUBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 27 d‟octubre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 27 d‟octubre de 2015. 
 
 
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 15/2015-OMN, per realitzar obres de manteniment i conservació de la coberta, sense 
afectar l‟estructura ni la volumetria de la finca de Cal Galló, situada en sòl no urbanitzable 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: 6 mesos 

 
1.- Les obres consistiran en canviar les teules malmeses per les últimes ventades i pluges. 
 
2.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres de 
manteniment i conservació de la coberta, sense afectar l‟estructura ni la volumetria de la finca 
de Cal Galló, en sòl no urbanitzable (SNU), a la finca de Cal Galló – Brocà, i en el compliment 
de les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres. 

 
3.- 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 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. 
 
4- Al fer treballs a la coberta de l‟edifici existent, es demana prendre les mesures que el 
constructor cregui convenients per minimitzar els riscos de caigudes en alçades (xarxes, 
plataformes elevadores, línia de vida amb els corresponents arnes.....). 

 
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: 400,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA .....................................10,00 € 

Impost 400,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA .....................................40,00 € 

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

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 
 
b) EXPEDIENT 16/2015-OMN,  per realitzar de manteniment i conservació de façana, en concret per 
pintar la part posterior de l‟edifici situat al carrer Mossèn Cinto Verdaguer, núm. 8 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 de manteniment 
i conservació de façana, en concret per pintar la part posterior de l‟edifici situat al carrer Mossèn 
Cinto Verdaguer, núm. 8 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 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. 
 
3.- En cas de muntar una bastida s‟hauran de presentar els certificats de la qualitat de la bastida i 
del muntatge. Al fer treballs de coberta de l‟edifici existent, es demana prendre les mesures que 
el constructor cregui convenients per minimitzar els riscos de caigudes en alçades (xares, 
plataformes elevadores, línia de vida amb els corresponents arnes,...) 

 
 

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: 1.150,00 x 1% = ...............................................................................11,50 € 

Impost 1.150,00 x 3% = (Bonificació 75% art. 6 ordenança ICIO)................8,62 € 

TOTAL: ..........................................................................................................20,12 € 

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 
 
3) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT DONANT-NOS 

PER ASSABENTATS DE LA REALITZACIÓ DURANT ELS DIES 10, 17 I 24 DE NOVEMBRE 
DE 2015 DE LA TRANSHUMÀNCIA DE CAVALLS 
 

Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat de la petició formulada per l‟entitat 
“Fundació Projecte Miranda”, a través de la qual comuniquen que els propers dies 10, 17 i 24 de 
novembre de 2015, realitzaran la transhumància, anomenada “TRANSHUMÀNCIA DE CAVALLS”, per 
la carretera BV-4021 de Sant Julià de Cerdanyola, cap a Guardiola i des de Guardiola fins al monestir 
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que els propers dies 10, 17 i 24 de novembre de 2015, es durà a 
terme l‟anomenada “TRANSHUMÀNCIA DE CAVALLS”, per la carretera BV-4021 de Sant Julià de 
Cerdanyola, cap a Guardiola i des de Guardiola fins al monestir de Sant Llorenç. 
 
 
Segon.- Notificar el present acord al peticionari, fent-li constar de forma expressa que caldrà comunicar-
ho, al propietari dels terrenys, i a la Diputació de Barcelona, en qualitat de titular de la carretera BV-
4021. 
 
 
4) ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA EFECTUADA PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER LLIBRES CUS 2015-2016 
 
Vistes les bases i la convocatòria, en règim de concurrència comitiva, d‟ajuts per a l‟adquisició de llibres 
de text per al curs 2015-2016, aprovades per la Junta de Govern Local en sessió de data 14 de juliol de 
2015 i publicades al BOP de data 24 de juliol de 2015 de subvencions per a l‟adquisició de llibres de 
text. 
 
Vista la proposta efectuada pel tribunal qualificador. 
 



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 l‟informe elaborat pel tribunal qualificador, concedint les subvencions pels imports que 
s‟hi detallen: 
 
 

NÚM REGISTRE IMPORT 
LLIBRES 

% SUBVENCIÓ IMPORT 
SUBVENCIONAT 

1006 75,79 € 80% 60,63 € 

1008 85,03 € 60% 51,01 € 

1007 75,79 € 80% 60,63 € 

983 85,03 € 90% 75,62 € 

991 25,00 € 80% 20,00 € 

1005 79,62 € 90% 71,66 € 

1004 68,55 € 90% 61,70 € 

1003 73,65 € 90% 66,29 € 

990 85,03 € 60% 51,02 € 

 

Segon.- Publicar el present acord al taulell d‟anuncis i a la web de l‟Ajuntament. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a Serveis Socials. 
 
 
5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT  

DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSOCIACIÓ FESTIVAL DE MÚSICA ANTIGA DELS 
PIRINEUS  (FëMAP) PER L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2015 DEL 
FESTIVAL 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local del conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament 
de Guardiola i FëMAP, per l‟organització de concerts i activitats dins l‟edició 2015 del Festival, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 
 

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

L’EDICIÓ 2015 DEL FESTIVAL 
 
 
 
REUNITS: 
 
D’una part, el Sr. Josep Lara Tristante, que intervé en qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i 
amb domicili a la Plaça Municipal, 3 de Guardiola de Berguedà (08694). 
 
I d’altra part, el Sr. JMDF, en qualitat de President de l’Associació festival de Música Antiga dels Pirineus (en 
endavant, el Festival), proveïda de NIF núm. G25720038 i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 44645; en nom i representació d’aquesta entitat, en virtut del 
seu nomenament com a president de l’Associació, d’acord amb l’acta de la seva Assemblea General de data 20 de 
juny de 2014, i de l’article 23.1 dels seus Estatuts. 
 
MANIFESTEN: 
 
El festival de Música Antiga dels Pirineus és, a més d’un esdeveniment cultural, una eina de desenvolupament 
econòmic del territori. 
 
Que l’AJUNTAMENT està interessat a participar en l’edició 2015 del Festival i a acollir en el seu municipi algunes 
de les activitats musicals programades. 



 
Que la Junta de Govern Local, en sessió de data 3 de novembre de 2015, va aprovar la formalització del present, 
 
I per tal d’establir els termes en què es concentrarà aquesta col·laboració, les parts subscriuen el present conveni 
que es regirà pels següents, 
 
PACTES 
 
PRIMER.- OBJECTE 
 
L’objecte del present conveni és la participació de l’AJUNTAMENT en l’organització dels concerts que es realitzin a 
Guardiola de Berguedà dins de l’edició de 2015 del festival. 
 
SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS 
 
Les aportacions de les parts en virtut d’aquest acord consistiran en: 
 
1.- PER PART DE L’AJUNTAMENT: 
 
L’AJUNTAMENT farà una aportació a la FeMAP per un import de 1.500 EUROS (MIL CINC CENTS EUROS). 
 
2.-PER PART DE FeMAP:  
 
La FeMAP durà a terme un mínim d’1 concert en el municipi de l’Ajuntament. 
 
3.- DECISIONS CONJUNTES. 
 
Ambdues parts decidiran, de mutu acord, les dates, seus i formacions musicals intèrprets dels concerts que s’hagin 
de realitzar al Municipi de L’AJUNTAMENT, a proposta de la FeMAP. 
 
TERCER.- ORGANITZACIÓ 
 
La FeMAP és responsable de la producció tècnica del Festival, per bé que L’AJUNTAMENT hi col·laborarà tot 
facilitant-li l’accés a les infraestructures, materials i serveis de què disposi, com ara, espais públics municipals, 
entaulats, escenaris, instal·lacions elèctriques, tanques de seguretat, etc... 
 
L’AJUNTAMENT, a més, posarà a disposició de la FeMAP els mitjans de difusió, promoció i publicitat de què 
disposi, com ara agendes culturals, web de l’AJUNTAMENT, banderoles publicitàries, etc., per tal que la FeMAP 
pugui utilitzar-los per a promocionar i difondre les activitats del festival. 
 
QUART.- LOCALITZACIÓ DE LA DESPESA 
 
La FeMAP es compromet a contractar, sempre que sigui possible, els serveis relacionats amb les activitats del 
Festival que s’hagin de dur a terme al municipi de l’AJUNTAMENT, a proveïdors residents en aquest municipi, en el 
benentès que la contractació del festival es distribuirà entre tots els municipis que hi participin. 
 
CINQUÈ.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I DESPESA 
 
A efectes de justificació la FeMAP presentarà a l’AJUNTAMENT factures de les despeses de contractació artística 
dels concerts fets al municipi (que inclourà, a més dels catxets dels artistes, la depesa de desplaçament, estança i 
manutenció que hagi estat assumida per la FeMAP), a tal efecte la justificació es realitzarà mitjançant la 
presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació dels comptes justificatius amb aportació de justificants 
de despesa, d’acord amb els formularis obrants a la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat). 
 
La FeMAP es compromet a presentar l’esmentada justificació abans del 31 de desembre de 2015. 
 
La FeMAP s’obliga a destinar la totalitat de l’aportació econòmica realitzada per l’AJUNTAMENT. 
 
 
SISÈ.- PAGAMENT 
 

http://www.guardioladebergueda.cat/


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

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

 
SETÈ.- ALTRES OBLIGACIONS 
 
La FeMAP es compromet a: 

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

presumpció de legalitat, així com a la seva justificació. 
 
- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció general de 

l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en 
relació a la subvenció concedida. 

 
- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de conservar per 

un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions. 
 

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

 
- Pagar els materials i serveis contractats per la FeMAP per a la realització de les activitats acordades.  
 
- Fer-se càrrec de la liquidació dels drets d’autor que es derivin de les actuacions que es realitzin en el 

marc del festival. 
 
- La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de danys personals a les persones que 

participen en l’organització i/o execució dels concerts del festival que se celebrin en el municipi de Guardiola de 
Berguedà. 
 

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

- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i 
podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida. 
 
 
VUITÈ.- VIGÈNCIA  
 
El present conveni serà vigent des de la data de la seva signatura  fins el 31 de desembre de 2015. 
  
 
NOVÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ 
 
El present conveni finalitzarà de forma automàtica per l’extinció del termini de vigència previst a la clàusula anterior, 
sempre que s’hagin complert tots els seus termes i condicions. 
 
Constituiran causes de resolució anticipada d’aquest acord: 

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

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



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

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

 

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.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola i FëMAP, per l‟organització 
de concerts i activitats dins l‟edició 2015 del Festival, anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al FëMAP. 
 

 
6) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud efectuada en data 24 de juliol  de 2015, referent a la petició de baixa del comptador de 
l‟aigua número 714446, que dóna subministrament a la vivenda del Barri Bastareny Grup A 2

on
 3a, de 

Guardiola de Berguedà, ja que en l‟actualitat no s‟utilitza el dit subministrament. 
 
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.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d‟aigua número 714446, situat al grup A 2

o-
 3a 

del Barri Bastareny, d‟aquest terme municipal.  
 
SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del  4

art 
trimestre de 2015. 

 
TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa el dret d‟escomesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 
7) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA 



 
Atesa la sol·licitud efectuada en data 24 de juliol de 2015, referent a la petició de baixa del comptador de 
l‟aigua número 714449, que dóna subministrament a la vivenda del Barri Bastareny Grup A 2

on
 2

a
, de 

Guardiola de Berguedà, ja que en l‟actualitat no s‟utilitza el dit subministrament. 
 
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.-  Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d‟aigua número 714449, situat al grup A 2

on
 2

a
 

del Barri Bastareny, d‟aquest terme municipal.  
 
SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 4

art
 trimestre de 2015. 

 
TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dona de baixa el dret d‟escomesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 

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 19:55 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


