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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 17 DE NOVEMBRE DE 2015 

 
 
A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 17 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 10 DE 

NOVEMBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el 
dia 10 de novembre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 10 de novembre de 2015. 
 
 
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 
TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (39.820,04 €), 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 TRENTA-NOU MIL VUIT-CENTS 
VINT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (39.820,04 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les 
consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PARRÒQUIA DE 

SANTA MARIA DE LA POBLA DE LILLET I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ, ENTORN A L’EDIFICI DE L’ESGLÉSIA DE SANT GENÍS DE GAVARRÓS 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni de col·laboració entre la parròquia 
de Santa Maria de La Pobla de Lillet, i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, entorn a l’edifici de 
l’Església de Sant Genís de Gavarrós, el contingut del qual, es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA PARRÒQUIA DE SANTA MARIA DE LA POBLA DE 
LILLET I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, ENTORN A L’EDIFICI DE L’ESGLÉSIA 
DE SANT GENÍS DE GAVARRÓS 

 
REUNITS, 

 
D’una part, el Sr. Josep Lara i Tristante, alcalde-president de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
en nom d’aquest, i assistit per la Secretària-Interventora de la Corporació, la Sra. Elizabeth Benítez 
Vilajuana. 
 
D’altra part, el Sr. JLV, rector de la parròquia de Santa Maria de La Pobla de Lillet, en nom i 
representació de l’esmentada parròquia, pertanyent al Bisbat de Solsona, autoritzat per a la signatura 
del present conveni mitjançant decret episcopal 18/15 de  26 d’octubre de 2015. 
 
Les parts es reconeixen capacitat d’obrar suficient per a subscriure aquest conveni en la qualitat 
respectiva en què actuen i,  
 

MANIFESTEN: 
 

I. L’església de Sant Genís de Gavarrós constitueix un element de  notable interès arquitectònic i 
al mateix temps una fita urbana de la vila ja que presideix el poble i defineix les seves 
perspectives interiors i el seu perfil paisatgístic, motiu pel qual la seva correcta conservació és 
essencial per a la bona imatge del municipi i la satisfacció estètica i cívica de la ciutadania. 

 
II. La Parròquia de Santa Maria de La Pobla de Lillet i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

estan interessats a promoure la restauració de la coberta de la nau de l’església i del seu 
interior en la línia de les reformes que s’hi van fer el segle XVIII.. A tal fi, acorden aquest 
conveni, que es regula per les següents, 

 
CLÀUSULES 

 
 

PRIMERA.-  L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es compromet a promoure i redactar el 
projecte constructiu necessari per realitzar les obres de restauració de la coberta de l’església, 
així com realitzar la direcció tècnica de les esmentades obres. L’Ajuntament assumeix aquesta 
iniciativa per a la dignificació d’un monument de tant singular notorietat en el conjunt de la vila. 
 
SEGONA.- L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, facilitarà les llicències i permisos necessaris 
per a l’execució de les esmentades obres. 
 
TERCERA.-  L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà gestionarà la participació de la Diputació de 
Barcelona i,  si calgués, la d’altres organismes públics, en la redacció i seguiment dels estudis 
tècnics necessaris per a l’execució de les obres objecte d’aquest conveni. 



 
QUARTA.-  La Parròquia Santa Maria de La Pobla de Lillet, CEDEIX a l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, 

a) L’ÚS,  per vint-i-cinc anys, de l’església de Sant Genís de Gavarrós per a usos 
museístics i culturals, compatibles amb el caràcter d’una església catòlica oberta al 
culte que es puguin fer de comú acord entre Parròquia i Ajuntament.  

 
CINQUENA.-  Els projectes executius i les modificacions de projecte de les obres a fer hauran de 
comptar amb l’aprovació de l’Ajuntament i la conformitat de la Parròquia amb el vist-i-plau, si 
s’escau, de l’Ordinari del Bisbat de Solsona. 
 
SISENA.-  La Parròquia de Santa Maria de La Pobla de Lillet es compromet a facilitar als tècnics 
que siguin encomanats de projectar i dirigir els treballs, l’accés a l’edifici, el magatzematge de 
materials i en general totes aquelles accions que siguin necessàries per a la bona execució de la 
restauració prevista. 
 
SETENA.-  El termini de vigència d’aquest conveni s’estableix en 25 anys quant a la clàusula 
quarta a). Quant a les altres clàusules la vigència s’extingirà en el moment de ser rebudes les 
obres definitivament. 
 
VUITENA.-  Aquest document podrà ésser elevat a document notarial a petició de qualsevol de 
les parts. Les despeses notarials anirà a càrrec de la part que ho requereixi”. 

 
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 la parròquia de Santa Maria de La Pobla de Lillet, i 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, entorn a l’edifici de l’Església de Sant Genís de Gavarrós. 
 
Segon.- Acceptar la cessió d’ús de l’Església de Sant Genís de Gavarrós, en els termes establerts al 
conveni comprometent-se, dins de les possibilitats, i sempre i quan les disponibilitats legals 
pressupostàries ho permetin a executar els termes del conveni. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del conveni. 
 
Quart.-  Notificar el present acord al Bisbat de Solsona, a la parròquia de Santa Maria de La Pobla de 
Lillet, i al SPAL de la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat. 

 
 

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 de col·laboració entre 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Escola Sant Llorenç, el contingut del qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I l’ESCOLA SANT 
LLORENÇ 

 
 
REUNITS: 
 



D’una D’una banda, el Sr. DMB, major d’edat,  actuant en nom i representació de l’Escola Sant Llorenç, en qualitat 
de Director. 

 
D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, major d’edat, 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 17 de novembre de 2015, 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 CINC CENTS EUROS (500,00 €), per 
col·laborar en la realització de les activitats descrites a l’anterior apartat i corresponents a l’exercici 2015.  

 
 

Tercer.- TERMINI D’EXECUCIÓ 
 

La subvenció es destinarà a finançar les despeses que produïdes durant l’any 2015, 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 2.016, 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, 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 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’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 l’Escola 
Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat conveni 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’Escola Sant Llorenç. 

 
  

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 20:03 hores de tot el qual per la 
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


