
37/2016

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EN DATA 20 DE DESEMBRE DE 2016

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 21:45 hores del dia 20 de desembre de dos mil 
setze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr.  
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. Marc 
Calmet i Calveras. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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  13  DE 
DESEMBRE DE 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 13 de desembre de 2016.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016.

2) ACORD  CONCESSIÓ  DE  SUBVENCIONS  A  ENTITATS/ASSOCIACIONS  SENSE  ÀNIM  DE 
LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vista la convocatòria de subvencions a entitats/associacions sense ànim de lucre a Guardiola de 
Berguedà aprovades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 21 de juny de 2016 per activitats  
realitzades des de l’1 de gener i fins a 31 de desembre de 2.016. 

Vistes les sol·licituds presentades:

ENTITAT
IMPORT 

SOL·LICITAT
ÀMBIT

TORRE DE GUAITA 489,12 € CULTURA
AMPA ESCOLA SANT 

LLORENÇ
2.187,80 € ENSENYAMENT

BIKE GUARDIOLA 1000,00 € ESPORTS
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AMICS DEL 
COL·LECCIONISME 
DE GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ

500,00 € CULTURA

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 28/2003, 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, que fou aprovada per acord del ple de 
data 23 de desembre de 2.009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 53 de 3 de març 
de 2.010.

Vistes  les  Bases  específiques  i  la  convocatòria  per  la  concessió  de  subvencions  a 
entitats/associacions  sense  ànim  de  lucre  a  Guardiola  de  Berguedà,  aprovades  pel  Ple  de 
l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de juny de 2016 i publicades al taulell d’anuncis de la  
corporació, a la web de l’Ajuntament i al BOP de data 6 de juliol de 2016.

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’atorgament de les subvencions que seguidament es detallen:

ENTITAT
IMPORT 

SOL·LICITAT
ÀMBIT

IMPORT 
CONCEDIT

TORRE DE GUAITA 489,12 € CULTURA 489,12 €
AMPA ESCOLA SANT 

LLORENÇ
2.187,80 € ENSENYAMENT

1000,00 €

BIKE GUARDIOLA 1000,00 € ESPORTS 990,00€
AMICS DEL 

COL·LECCIONISME 
DE GUARDIOLA DE 

BERGUEDÀ

500,00 € CULTURA
184,00€

Segon.-  Autoritzar  i  disposar  la  despesa  anteriorment  citada,  amb  càrrec  a  les  aplicacions 
pressupostàries  48901/231/320/330/340,  del  pressupost  de  l’exercici  2.016  per  fer  front  a  les 
subvencions que s’atorguen.

Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte al present subvenció, i que es concreten en 
els següents punts:

1.-  La  subvenció  es  destinarà  a  finançar  les  despeses  produïdes  per  l’entitat  durant 
l’exercici 2.016.

2.- El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de l’obra o activitat com a molt tard 
el  dia  31 de  gener  de  2017,  mitjançant  la  presentació  d’una  memòria  justificativa  del 
compliment  de  les  condicions  imposades  en  els  instruments  reguladors  de  la  seva 
concessió, així  com de les activitats realitzades i  els resultats obtinguts, i  una memòria 
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econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del 
RLGS. 

3.- El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de 
l’activitat subvencionada; no obstant es podran efectuar pagaments a compte, a mesura 
que es vagin presentant  justificants de part de l’obra o activitat efectuada. El  pagament 
anticipat o bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals 
que s’hauran d’explicitar a l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les 
justificacions serà el que s’hagi establert a l’acte de concessió. 

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

Si  l’import  justificat  és  inferior  a  l’import  de  la  subvenció  demanada  a  l’Ajuntament  de 
Guardiola de Berguedà, l’Ajuntament podrà ajustar i disminuir la subvenció concedida.

4.-  Els/les  perceptors/res  de  subvencions  concedides  per  l’Ajuntament,  s’obliguen  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.

a) El  /la  beneficiari/ària d’una subvenció està  obligat  a  sotmetre’s  a les actuacions de 
comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció 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.

b) 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.

c) Els/les  beneficiaris/àries  hauran  de  fer  constar  la  col·laboració  de  l’Ajuntament  en 
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o  
mitjans electrònics i audiovisuals.

d) Els/les  beneficiari/àries  hauran  de  comunicar  la  petició  i/o  obtenció  de  qualsevol 
subvenció pública concurrent  que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La subvenció 
atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o 
ens  públics  o  privats.  Tanmateix  l’import  total  de  les  subvencions  rebudes  per  la 
mateixa finalitat no podrà superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar,

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.

5.-  S’entendrà  acceptada  la  subvenció  si  el/la  beneficiari/ària  no  ha  manifestat 
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la 
notificació de la present resolució.

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

Quart.- Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries.

3) APROVACIÓ DE RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ FORMALITZAT ENTRE 
L’AJUNTAMENT  DE  GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  L’ENTITAT  NITS  MUSICALS  PER 
L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2016 DEL FESTIVAL D’ESTIU
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Per acord de la Junta de Govern Local de data 1 de setembre de 2016 es va aprovar un conveni  
amb  l’entitat  musicals,  per  la  concessió  d’un  ajut  econòmic  per  la  realització  d’esdeveniments 
culturals i musicals, que la dita entitat realitza any rera any al municipi de Guardiola de Berguedà.

La dita subvenció venia finançada amb un ajut de la Diputació de Barcelona, dins del marc del 
catàleg de serveis  de l’any 2016 del  Pla de la xarxa de Govern Locals,  de 2880,00 € per  les  
despeses ocasionades per l’organització del festival.

Si bé es feu constar el citat import en l’acord i en el conveni, erròniament es feu constar que l’import  
atorgat a nits musicals era de 1500,00 €, quan en realitat era l’import de 2880,00 € provinents de la  
subvenció de la Diputació de Barcelona.

A la vista del què s’ha deixat exposat, aquesta Junta de Govern considera oportú deixar sense 
efecte el  citat conveni,  i  aprovat un nou conveni,  el contingut  del  qual es transcriu literalment a 
continuació:

RECTIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ I L’ENTITAT NITS MUSICALS PER  L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2016 

DEL FESTIVAL D’ESTIU

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,  la Sra. Sara Escarrer Perarnau, amb domicili  a la Plaça Municipal,  núm. 4, en qualitat  de 
secretària de l’entitat Nits Musicals, proveïda de NIF núm. G-611788224 i inscrita en el Registre d’Entitats del 
Departament  de  Justícia  de  la  Generalitat  de  Catalunya  amb número  17.953;  en  nom i  representació 
d’aquesta entitat, en virtut del seu nomenament com a secretària de l’Associació, d’acord amb l’acta de la 
seva Junta de data 3 de febrer de 2010.

MANIFESTEN:

El festival de Nits Musicals a Guardiola de Berguedà és, a més d’un esdeveniment cultural, és  una eina de 
desenvolupament econòmic del territori, comptant engany ja amb la seva 52ª edició.

Que l’AJUNTAMENT està interessat en col·laborar amb el festival en l’edició 2016 del Festival.

Que la Diputació de Barcelona, dins del marc del catàleg de serveis de l’any 2016 del Pla de la xarxa de 
Govern Locals, ha concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut de 2880,00 € per les despeses 
ocasionades paper l’organització del festival.

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 2016 del festival Nits Musicals.

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 Nits Musicals per un import de DOS MIL VUIT-CENTS VUITANTA 
EUROS (2.880,00 €).
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2.-PER PART DE NITS MUSICALS:

NITS MUSICALS durà a terme un mínim de 3 concerts en el municipi de Guardiola de Berguedà.

TERCER.- ORGANITZACIÓ

Nits  Musicals,  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 Nits Musicals els mitjans de difusió, promoció i publicitat de 
què disposi, com ara agendes culturals, web de l’AJUNTAMENT, banderoles publicitàries, etc., per tal que 
NITS MUSICALS pugui utilitzar-los per a promocionar i difondre les activitats del festival.

QUART.- LOCALITZACIÓ DE LA DESPESA

NITS MUSICALS 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  NITS  MUSICALS  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  NITS MUSICALS),  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).

NITS MUSICALS es compromet a presentar l’esmentada justificació abans del 31 de desembre de 2016.

SISÈ.- PAGAMENT

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

NITS MUSICALS 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 NITS MUSICALS per a la realització de les activitats  
acordades. 
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- 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 durant l’exercici 2016.
 

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 pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
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Primer.-  Deixar  sense  efecte  l’anterior  conveni  i  aprovar  el conveni  entre  l’Ajuntament  de 
Guardiola de Berguedà i  l’entitat  NITS MUSICALS,  per  l’organització de concerts  dins l’edició 
2016 del festival d’estiu de Guardiola de Berguedà, anteriorment transcrit.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura del conveni.

Tercer.- Comunicar el present acord a l’entitat Musicals i a la Diputació de Barcelona.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 22:10 hores de tot el qual  
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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