
03/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 20 DE FEBRER DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 20 de febrer de dos mil divuit, 
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. 

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 31 DE 
GENER DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 31 de gener de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de gener de 2018.

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-CINC MIL SET-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (35.871,12 €), estant 
totes elles conformades per les regidories competents. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  la  relació  de  factures  presentada,  amb  l’import  final  de  TRENTA-CINC  MIL 
SET-CENTS  VUITANTA-UN  EUROS  AMB  DOTZE  CÈNTIMS  (35.871,12  €),  i  procedir  al  seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE BAIXES AL PADRÓ FISCAL DE L’IMPOST DE VEHICLES DE 
TRACCIÓ MECÀNICA (IVTM) 

Vista la relació de vehicles adjunta que presenta la Unitat el Bages-Berguedà de l’ORGT i que els  
valors corresponents al esmentats vehicles han estat aprovats com a crèdits incobrables, per aquest  
Ajuntament.

Atesa la necessitat de depurar periòdicament aquest padró fiscal de l’IVTM, per tal d’evitar qe el seu  
import inclogui ingressos en es pressupostos municipals, els quals resultaran qualificats d’incobrables.

Tenint en compte que s’han acreditat les següents circumstàncies pel que fa a cada un dels vehicles 
relacionats:

1) Aprovació  de  la  declaració  de  crèdit  incobrable  de  l’expedient  original  presentat  a  aquest  
Ajuntament. Així mateix, consta anualment aprovada la proposta de fallit per referència.

2) El subjecte passiu és desconegut en el municipi i no figura inscrit en el padró d’habitants.
3) Constància  en  l’expedient  original  de  crèdit  incobrable  aprovat,  mitjançant  informe  de  la 

prefectura de trànsit, dels següents requisits del vehicle:
a. Antiguitat igual o superior a 10  anys.
b. No haver assat la Inspecció tència de vehicles, o haver caducat.
c. No tenir assegurança vigent.

En virtut dels citats antecedents la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  APROVAR la  baixa  del  padró fiscal  de l’Impost  sobre vehicles  de tracció  mecànica,  dels  
vehicles que conté la relació que seguidament es detalla, presentada per la Unitat del Bages-Berguedà 
de l’ORGT.

NOM OBJECTE 
TRIBUTARI

CONSTRUCCIONS XALOC, S.L B-4032-KW
CPF B-0462-AS
MHEH B-3836-CJ
AK C-9872-BBC
FOP C-3006-BFC
ADP B-6057-MX
AK B-0908-IS
JNT B-2113-SN
AK B-5137-GL
APS B-538357
JNT GC-4487-AD

Segon.- COMUNICAR el present acord a l’ORGT, per tal que faci efectiva la baixa dels vehicles abans  
esmentats, del padró fiscal de l’IVTM.

4) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PELS ORGANITZADORS DE LA VOLTA CICLISTA A 
CATALUNYA

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada pels organitzadors de “La 
Volta Ciclista a Catalunya”, a través de la qual comuniquen que el proper 22 de març de 2018, es 
disputarà la 4ª etapa de la 98ª Volta Ciclista a Catalunya, que inclou el pas per Guardiola, alhora que  
demanen la col·laboració de l’Ajuntament pel seu pas , deiant lliure de vehicles el tram de circulació per 
on es transorri.
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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.-  Autoritzar la petició formulada pels organitzadors de “La Volta Ciclista a Catalunya”,  si bé 
condicionat a que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les  
coses, a respectar l‘entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la  
prova, disposar de les assegurances necessàries per la realització d’aquest tipus de proves 
esportives,  així  com  de  les  autoritzacions  i  permisos  sectorials  que  siguin  necessaris,  en 
especial  hauran  de  disposar  del  permís  de  trànsit  i  del  permís  dels  Ajuntaments  per  on 
transcorrin.

Segon.- Comunicar el present acord al peticionari i al servei Català de Trànsit.

5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER “THE BIKE SIDE, S.L.” 
PER DUR A TERME UNA MARXA CICLOTURISTA 4 CIMS

 
Vista la petició formulada per “THE BIKE SIDE, S.L.”,  conforme a la qual sol·liciten el corresponent 
permís de pas per celebrar el proper dia 8 de juliol de 2018 una marxa cicloturista, coneguda amb el  
nom de “MARXA CICLOTURISTA 4 CIMS”, amb sortida i arribada a Bagà, però transcorrent en part pel  
terme de Guardiola. 

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.-  Concedir  permís de pas per  la  celebració  el  proper  dia 8 de juliol  de 2018,  de la marxa 
cicloturista “4CIMS”,  si bé condicionat a que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar 
danys a les persones i a les coses, a respectar l‘entorn i deixar-lo en les mateixes condicions 
que el van trobar abans de la prova, disposar de les assegurances necessàries per la realització 
d’aquest tipus de proves esportives, així com de les autoritzacions i permisos sectorials que 
siguin  necessaris,  en  especial  hauran  de  disposar  del  permís  de  trànsit  i  del  permís  dels  
Ajuntaments per on transcorrin.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

6) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ
 
Vista la petició formulada pels “AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ” conforme al  qual sol·liciten el  
corresponent  permís  per  celebrar  el  proper  dia  24 de maig  de  2.018,  a  les  9h  del  matí  la  cursa  
d’atletisme anomenada PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL, i paral·lelament la VERTICAL A COLL DE 
PAL/MILLA VERTICAL.

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, acorda:

Primer.-  Concedir  el  permís  per  la  celebració  de  les  proves  atlètiques  pel  nostre  municipi,  si  bé 
condicionat al fet que per part de l’organització s’assumeixin totes les responsabilitats que es puguin 
ocasionar  amb motiu de la  celebració de les  proves  esportives,  adoptant-se totes  les mesures  de 
seguretat necessàries tant respecte a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de 
l’organització,  així  com garantir  el  respecte l’entorn  i  al  medi,  comprometent-se a  deixar-lo en  les  
mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos 
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sectorials que siguin necessaris de l’organització de l’esdeveniment, especialment al Parc Natural Cadí 
Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri l’esdeveniment.

Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l’Atletisme de Bagà. 

7) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL CONVENI  REFERENT  A L’ÚS,  INTERVENCIÓ  I  GESTIÓ  DEL 
JACIMENT DEL CASTELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ ENTRE L’ENTITAT TORRE DE 
GUAITA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,  l’esborrany del  conveni  que es transcriu 
literalment a continuació:

CONVENI REFERENT A L’ÚS, INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL JACIMENT DEL CASTELL DE  
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  ENTRE L’ENTITAT TORRE DE GUAITA I L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

D’una banda,
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb CIF núm. P0809800F, representada pel Sr.  Josep Lara 
Tristanteamb  domicili  social  a  la  Plaça  Municipal,  3  de  08694-Guardiola  de  Berguedà,  en  qualitat  
d’alcalde.

I de l’altra banda, 

L’entitat Torre de Guaita, representada pel Sr. GFF, en qualitat de President de l’entitat,  inscrita en el 
Registre Municipal d’Entitats i en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques en data 27 d’octubre de 2008, 
NR 37952.

Ambdues parts es reconeixen mútuament amb prou capacitat per contractar i obligar-se a les finalitats  
que s’indiquen,

EXPOSEN

I.-  Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és propietari del jaciment del Castell de Guardiola, Bé  
Cultural d’Interès Nacional, situat a la zona del Collet, (polígon 8, Parcel·la 28) a Guardiola de Berguedà.  
Aquesta propietat ha estat cedida per l’Empresa Fecsa-Endesa de forma indefinida mitjançant escriptura  
de cessió efectuada davant de la Notària de Berga, la Sra. Montserrat Moratilla Fernández, en data 19 de  
maig de 2016, protocol núm. 782,

II.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà col·laborar en el foment de la cultura, les  
arts, l’educació i l’activisme social del municipi, i en aquest cas concret, donar suport als projectes de  
preservació del patrimoni arqueològic local i, per tant, formalitzar la col·laboració amb l’entitat Torre de  
Guaita  que,  amb  aquest  mateix  objectiu,  organitza  activitats  educatives  i  de  difusió,  preservació,  
consolidació i recuperació del jaciment del Castell de Guardiola.

III.- Que l’entitat signant realitza, a dia d’avui i al llarg de tot l’any, sense ànim de lucre, activitats culturals,  
arqueològiques i educatives de caràcter públic al jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà.

IV.- Que l’entitat signant consta degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Guardiola de  
Berguedà o en qualsevol altre registre de caràcter públic amb la mateixa finalitat.

Per tot l’expressat, les parts atorguen el present conveni a l’empara del que disposa el Decret 336/1988,  
de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i amb els següents pactes.

PACTES

PRIMER. OBJECTE I FINALITAT.
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L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà com a propietari, autoritza a l’entitat Torre de Guaita a realitzar  
periòdicament el camp de treball i els treballs de prospecció arqueològica i desbrossament de les runes  
del  Castell  de Guardiola  de Berguedà, amb plena subjecció al  projecte de consolidació arqueològica  
aprovat per la Comissió Territorial d’urbanisme en data 9 d’octubre de 2015, i ens els termes i condicions  
de la llicència atorgada per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guardiola de data 21 de juny de  
2016, així com a utilitzar l’espai que ocupa el jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, sense cost,  
atès que aquesta institució o entitat no duu a terme activitats lucratives, i per tal de col·laborar activament  
en la facilitació de recursos públics municipals que puguin contribuir  al foment de la cultura,  les arts,  
l’educació i l’activisme social del municipi.

SEGON. VIGÈNCIA DEL CONVENI.

Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i la seva vigència serà d’un any. 

TERCER. CONDICIONS GENERALS.

L’autorització d’ús del jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, es durà a terme amb les següents  
condicions:

COMPROMISOS DE L’ENTITAT TORRE DE GUAITA

1. Els treballs i activitats que realitzi l’entitat quedaran circumscrites únicament a la zona que sigui  
estrictament necessària pel desenvolupament dels treballs on hi ha les restes del Castell  de  
Guardiola de Berguedà, (Polígon 8 parcel·la 28 del cadastre). 
*S’adjunta  plànol  i  dades  cadastrals  amb  el  límit  dels  treballs  i  activitats  dintre  d’aquesta  
parcel·la.

2. L’entitat  s’obliga a tramitar i  obtenir,  prèviament a l’inici de qualsevol  activitat i  davant de les  
administracions competents, tots i cadascun dels permisos preceptius per efectuar els treballs  
arqueològics i, en concret, el camp de treball. 

3. L’entitat s’encarregarà de tramitar tota la documentació necessària, seguint la normativa vigent,  
per tal de dur a terme les excavacions i consolidacions necessàries. 

4. L’entitat,  en  coordinació  i  amb el  suport  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  s’obliga  a  
implementar les mesures de seguretat que siguin necessàries i preceptives per a la correcta  
execució de totes les activitats i treballs de prospecció arqueològica, per evitar qualsevol dany a  
les persones, a la propietat, així com al medi ambient derivats de les activitats autoritzades.

5. L’entitat s’encarregarà de preparar i gestionar tota la documentació necessària per tal de tramitar  
subvencions i ajudes per a la millora del monument.

6. L’entitat  serà  responsable  de  deixar  el  terreny  i  edificacions  ocupades  lliures  de  brutícia  i  
elements aliens  l’espai després de cada activitat realitzada, en especial després del camp de  
treball. 

7. Durant l’any, l’entitat organitzarà un mínim d’una visita gratuïta, oberta a tothom, per tal de donar  
a conèixer  el  monument  i  els  treballs  que s’hi  hagin fet.  Igualment  l’entitat  es compromet  a  
elaborar una memòria anual que entregarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a mode 
d’informe dels treballs desenvolupats, així com dels seus resultats.

8. L’entitat vetllarà en tot moment per garantir la seguretat de les persones i els béns, assumint  
qualsevol dany que es pugui ocasionar tant a les persones com a les coses. A tal efecte s’obliga  
a  contractar  les  assegurances  específiques  obligatòries  que  requereixin  les  activitats  
organitzades,  tant  per  cobrir  els  propis  membres de  l’entitat  com els  participants  davant  de  
qualsevol accident, pel període en què es dugui a terme l’activitat en concret. 

COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

1.  L’Ajuntament es compromet, dins de la mesura de les seves possibilitats i sempre que sigui  
possible  a  destinar  el  personal  de  la  brigada  per  tal  que  puguin  ajudar  en  els  treballs  de  
preparació de les excavacions.

2. L’Ajuntament  es  compromet  a  incloure  el  recinte  del  jaciment  del  Castell  de  Guardiola  a  
l’assegurança d’edificis públics de l’Ajuntament per tal de protegir totes les activitats que s’hi  
duguin a terme. 

3. L’Ajuntament  es  compromet  a  col·laborar  amb  l’entitat  en  la  cerca  de  finançament  d’altres  
Administracions i/o institucions per tal de poder dur a terme els projectes previstos.

4. L’Ajuntament convocarà un mínim d’una reunió anual amb l’entitat, per fer un seguiment de les  
activitats realitzades que constin a la memòria presentada i conèixer es activitats previstes.

5. L’Ajuntament es compromet a incloure en el seu pressupost anual una partida econòmica de SIS  
CENTS EUROS (600,00 €), pels treballs de consolidació i restauració del jaciment del Castell de  
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Guardiola  de  Berguedà,  amb  prèvia  informació  del  projecte  i  pressupostos  del  què  es 
consolidarà.   

QUART. IMATGE CORPORATIVA

L’Entitat  Torre de  Guaita  farà constar  en la  publicitat  de les activitats  que realitzi  la  col·laboració de  
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 

CINQUÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI

Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i,  
un cop aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

SISÈ . INCOMPLIMENT

L’incompliment  del  present  conveni  per  qualsevol  de les parts  signatàries pot  donar  lloc  a la  seva  
resolució.

La resolució  del  conveni  i  qualsevol  altre  litigi  o  controvèrsia  que se susciti,  requereix  que la  part  
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La  
desestimació  expressa  o  presumpta  d’aquesta  sol·licitud  serà  susceptible  de  recurs  contenciós  
administratiu.

SETÈ. FORMES D’EXTINCIÓ

El present conveni es pot extingir per les causes següents:

 Per la no realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
 Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
 Pel no compliment dels pactes per quaselvol de les parts.
 Per desavinença de les parts signatàries.
 Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que  

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixin les relacions interadministratives  
i de cooperació.

VUITÈ. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.

De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades  
de caràcter personal, tota la informació que s’hagin d’intercanviar o cedir les parts que intervenen en  
aquest  conveni  serà tractada amb caràcter  confidencial  i,  pel  que fa  al  seu destí,  només podrà ser  
utilitzada  per  a  la  correcta  prestació  dels  diferents  serveis  que  són  objecte  d’aquest  conveni  de  
col·laboració.

NOVÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT

La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera  
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós  
administratiu.

DESÈ. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS

La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions derivades  
del desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions.

I en prova de conformitat i acceptació, totes les parts signen el present document per triplicat exemplar, i a  
un sol efecte, en el lloc i data anteriorment referenciats, del qual la secretària en dóna fe”.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.
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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 entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’entitat Torre de Guaita,  
anteriorment transcrit.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’entitat Torre de Guaita.

8) DONAR  COMPTE  DE  LES  ACTUACIONS  PREVISTES  PER  A  L’ANY  2018  EN  EL  PLA 
MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA

Es dóna compte de les aportacions  revistes  per  al  2018 – ADF Alt  Berguedà,  dins del  Pla  
municipal de prevenció d’Incendis Forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona.

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ CODI MAPA COST (IVA Inclòs)
Repàs de manteniment i neteja de vores camí del
Xalet de la Diputació al Coll del Forn passant per
Gavarrós i Cal Montaner (Inclou aportació de 45 TN 
de
material)

1 10.332,10

Repàs de manteniment i mant. secció de servei camí
del Cap del Tossal

10 4.725,00

Repàs de manteniment i neteja de vores camí de la
Font de la Vinya Vella al Vilar

11 880,00

Repàs de manteniment i mant. secció de servei camí
de la Fabrica del Cartró a la Torre de Foix per les 
mines
del Collet (Inclou aportació de 30 TN de material)

12 3.125,00

Desbroç i neteja de vores a la Carretera del Jou 5 2.469,43

Cost total de les actuacions per l’any 2018 21.531,53€
Aportació de la Diputació de Barcelona 95% 20.454,95€
Aportació de l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 5%   1.076,58€

La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord.

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 21.25 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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