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06/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
vint-i-vuit de juliol de 2014, sota la presidència de l’Il.lma Sra. Alcaldessa Montserrat Ribera i 
Puig, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Josep Pere Lara i Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero, 
Sr. Francisco Sanz i Arcusa, la Sra. Isabel Argenté i Casals, el Sr. Marc Calmet i Calveras i 
Sra. Alba Noguera i Gordo, i la Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez 
 
Excusa la seva assistència la regidora  Sra. Raquel Pérez i Mas. 
  
Actua  com a  Secretària accidental de la Corporació Na M. Immaculada Casals i Casanova.  
 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix 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, la  Sra. Alcaldessa obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1.- ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR 

 
Havent expirat el termini previst per la Plaça de Jutge de Pau titular de Guardiola de Berguedà, 
i en compliment del que estableix l’article 5.1 del reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, s’ha 
incoat expedient pel nomenament del nou Jutge de Pau Titular. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’empara de lo establert als articles 101 i següents de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
Durant el termini d’exposició pública només s’ha presentat proposta per part del Sr. Frederic 
Ferrer Soler. 
 
El Sr.  Frederic Ferrer Soler, no incorre en cap causa d’incompatibilitat de les establertes a 
l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.  
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ELEGIR per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular al Sr. Frederic Ferrer Soler. 
 
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al Jutge Degà del Jutjat de Primera Instància i 
Instrucció de Berga, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament 3/1995, i article 101.3 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, als efectes dels corresponents nomenaments per la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 
 



 2 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 8 vots a favor. 
 
 
2.- MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
DE SUPORT A L’ALCALDE PEL DRET A DECIDIR DELS ELECTES LOCALS DE 
CATALUNYA 
 
 
Els Ajuntaments són la representació més genuïna, a l’escala local, de la voluntat popular. 
Expressen i canalitzen les necessitats de tots els ciutadans de benestar, d’igualtat, de justícia i 
de llibertat. Ho fan en la defensa concreta dels drets més elementals que s’expressen en la 
quotidianitat i ho fan canalitzant les aspiracions col·lectives, definint horitzons, proposant drets i 
valors. 
 
Els Ajuntaments de Catalunya sempre conscients d’aquesta representació han tingut un paper 
determinant en l’impuls i la defensa de l’autogovern i han expressat reiteradament el seu 
compromís amb les aspiracions col·lectives de Catalunya com a nació. 
 
Des de la representació territorial dels governs locals, poble a poble i ciutat a ciutat, per tots els 
racons del país, en un mosaic de 947 municipis els Ajuntaments han fet sentir la veu dels 
ciutadans i ciutadanes inequívocament compromesos amb l’autogovern. 
 
Ho han fet en tots els moments històrics que han suposat cruïlles decisives per a la definició del 
futur del país. 
 
Va ser així amb la Mancomunitat la llei que la va fer possible i els primers projectes d’Estatut; 
també va ser així en el tombant de la Dictadura cap a la Segona República amb l’impuls decidit 
de l’Estatut de 1931-1932 i també ho van ser després de la Dictadura franquista amb les 
eleccions municipals de 1979 impulsant un ampli procés de desenvolupament de l’autonomia 
local  i dels principis de l’autogovern recollits genèricament en el pacte de la transició i 
concretats a l’Estatut de 1979 
 
Ara, passada la primera dècada del segle XXI, Catalunya s’encara a un nou tombant  decisiu. 
Les retallades successives de l’Estatut d’Autonomia de 2006 i la seva pràctica liquidació 
després de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010 ens situen davant d’una pràctica  
ruptura d’aquell pacte forjat entre 1977-1979. 
 
Arribats a aquest punt els Ajuntaments de Catalunya manifesten i proclamen que l’únic camí 
possible en defensa de les llibertats individuals i col·lectives dels catalans i les catalanes és 
escoltar la veu del poble. És la consulta als ciutadans i ciutadanes sobre la seva voluntat pel 
que fa a les relacions i a l’encaix entre Catalunya i Espanya. Una consulta sobre el futur, sobre 
el país que volem i sobre el país que necessitem. 
 
I per tot això afirmem: 
 
Primer.- Els municipis de Catalunya ens reafirmem en els valors del municipalisme i del 
catalanisme polític com el camí per satisfer i donar resposta a les necessitats més peremptòries 
i els anhels més profunds dels ciutadans i les ciutadanes de Catalunya. 
 
Segon.- Els Ajuntaments de Catalunya afirmem que el dret a decidir, que la consulta als 
ciutadans, és el punt de trobada de tota la ciutadania, en una actitud de radicalitat democràtica, 
per a escoltar la veu del poble, donar la veu al poble i definir amb llibertat el país que volem . 
 
Tercer.- Els Ajuntaments de Catalunya ens comprometem a la celebració de la consulta i a 
facilitar-ne el seu desenvolupament legal en els termes que proposi el Parlament de Catalunya. 
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Quart.- Enviar aquesta moció a tots els ens locals de Catalunya, i convidar a tots el electes i 
ex-electes locals a l’acte del proper 12 de juliol a la ciuat de Girona, i a signar el manifest l’hora 
de decidir (http://www.elpuntavui.cat/l-hora-de-decidir.html). 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb 6 vots a favor, dels 
regidors de CIU, 1 vot a favor de la regidora de PM, i 1 abstenció del Regidor Sr. Jordi Carreras 
i Granero. 
 
 
3.- MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS DE PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
DE REBUIG A LA LRSAL 
 
L’Assemblea General de l’ACM a la seva XVI sessió celebrada a Vila-seca ¡, el 19 de juny de 
2014, amb relació a la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) 
que ha modificat la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL), 
 
MANIFESTA 
 
Primer.- Que la LRSAL representa un atemptat contra l’autonomia local i un envaïment de les 
competències de la Generalitat en matèria d’organització territorial i de règim local previstes en 
el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
En aquest sentit l’ACM dona ple suport a la iniciativa del Consell de Governs Locals de 
Catalunya (CGLC) de portar l’esmentada normativa al Tribunal Constitucional ja que es vol 
imposar sense el necessari consens al territori. 
 
Segon.- La LRSAL vol suprimir la prestació de molts serveis públics locals en perjudici dels 
nostres ciutadans vulnerant la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) i la pròpia Constitució 
Espanyola (CE) en què es vol emparar, tant com han manifestat el Consell d’Estat de forma 
prèvia a la seva aprovació, i actualment, en el tràmit del recurs d’inconstitucionalitat. 
 
Tercer.- La LRSAL vulnera nombrosos principis que formen part de l’ordenament en immiscir-
se i menystenir la capacitat política i administrativa del conjunt d’ens locals de base territorial en 
general, i dels municipis en particular, i vulnerar específicament el principi de lleialtat 
institucional. 
 
Quart.- Que la LRSAL es fonamenta en els principis de la LO 2/2012, de 27 d’abril,d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i, en aquest sentit, vol 
sotmetre el conjunt de serveis públics locals (municipals, mancomunats o inframunicipals) a 
una avaluació que garanteixi la sostenibilitat financera, l’eficiència del servei i que no es 
produeixin duplicitats competencials entre diverses administracions. El fet que l’Estat hagi de 
desenvolupar normativa com l’avaluació dels serveis o el règim de fusió de municipis o la 
regulació de les entitats locals menors al municipi suposa un menysteniment de les 
competències en la matèria per part de la Generalitat.  
 
Cinquè.- La LRSAL representa la plasmació d’un projecte polític recentralitzador i uniforme que 
té en compte les comunitats forals i d’altres CCAA, incloses Ceuta i Melilla, però ignora i 
menysté l’organització territorial i el règim local existent a Catalunya. En conseqüència, el nou 
repartiment competencial que preveu la LRSAL, amb l’objectiu d’evitar duplicitat de 
competències entre administracions, hauria de respectar els ens locals bàsics de Catalunya 
que són el municipi, la vegueria i la comarca, com a ens de prestació de serveis. 
 
Sisè.- Que l’objectiu previst a l’exposició de motius “d’afavorir la iniciativa econòmica privada, 
tot evitant intervencions administratives desproporcionades” a la pràctica la motivació real és 
afavorir la privatització de grans serveis públics municipals sense que s’acrediti una millor 
gestió. 
 
Setè.- Que, en relació amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura administrativa, la limitació 
genèrica i indiscriminada que preveu la LRSAL de la potestat d’autoorganització i de creació 
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d’ens instrumentals que conformen el sector públic, suposa una laminació més de l’autonomia 
local, atès que un cop garantida la sostenibilitat financera, els municipis haurien de poder 
escollir sense limitació la forma de prestació directa o indirecta de qualsevol servei o activitat 
pròpia o impròpia. 
 
ACORDS 
 
Per tot això, l’Assemblea de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques: 
 

• Rebutgem la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local aprovada 
pel govern central atès que representa una involució del règim local amb 
conseqüències socials, pèrdua de llocs de treball i està encaminada a la privatització 
de serveis públics. 

• Defensem l’autonomia local i la prestació dels serveis públics bàsics per a la ciutadania 
perquè la proximitat és un valor bàsic per afrontar els problemes reals de la de les 
persones. 

• Exigim respecte i compliment de la distribució competencial de les comunitats 
autònomes recollida en els estatuts d'autonomia, i garantir els recursos necessaris per 
poder exercir-la garantint la qualitat  i cobertura dels serveis públics. 

• Demanem millorar la participació en els ingressos de l’Estat perquè s’acostin a un terç 
de la despesa pública i desenvolupar una nova Llei de finançament local. 

• Donem suport a la iniciativa del Govern de la Generalitat d’aprovar un decret llei per 
mantenir l’actual marc competencial dels ens locals catalans, alhora que esperem que 
la futura Llei de Governs Locals de Catalunya blindi plenament aquest marc de 
competències. 

• Donem suport a la iniciativa per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, 
per portar LRSAL davant del Tribunal Constitucional. 

 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 8 vots a favor. 
 
 

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL EN SESSIÓ DE DATA 7 DE JULIOL DE 2014 RELATIU A L’APLANAMENT EN ELS 
RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS FORMULATS PER LES OPERADORES 
DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, 
REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC 
LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRES 
D’INTERÈS GENERAL  

La Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de juliol de 2014, per unanimitat dels seus 
membres, va aprovar l’acord que es transcriu literalment a continuació: 

ACORD D’APLANAMENT EN ELS RECURSOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIUS 
FORMULATS PER LES OPERADORES DE TELEFONIA MÒBIL, EN RELACIÓ A 
L’ORDENANÇA FISCAL MUNICIPAL, REGULADORA DE LA TAXA PER APROFITAMENT 
ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR D’EMPRESES EXPLOTADORES DE 
SERVEIS DE SUBMINISTRES D’INTERÈS GENERAL  

Aquest Ajuntament de Guardiola de Berguedà va aprovar l’Ordenança fiscal reguladora de la 
taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministres d’interès general, per a l’exercici 2011 seguint el model proposat per la 
Diputació de Barcelona. 

Igualment, l’Ajuntament ha delegat les funcions de gestió, inspecció i recaptació de dita taxa en 
la Diputació de Barcelona, que les porta a terme a través de l’Organisme de Gestió Tributària. 
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Per part de l'Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, en ús de les 
facultats delegades pels Ajuntaments de la Província, s'han vingut practicant liquidacions en 
concepte de taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor d'empreses 
explotadores de serveis de subministres d'interès general, corresponents a les diverses 
operadores de telefonia mòbil, conforme a l'Ordenança fiscal aprovada pels dits Ajuntaments.  

Contra les liquidacions practicades pel dit Organisme, les operadores de telefonia mòbil van 
interposar recursos contenciosos administratius davant dels Jutjats Contenciosos 
Administratius de Barcelona, i contra les sentències dictades per aquests jutjats s'han formulat, 
en el seu cas, els corresponents recursos d'apel·lació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya. 

En el marc dels esmentats recursos contenciosos administratius, el Jutjat del Contenciós 
Administratiu número 17 de Barcelona ha formulat qüestió prejudicial davant el Tribunal de 
Justícia de la Unió Europea, que ha estat resolta mitjançant Interlocutòria de data 30 de gener 
de 2014 en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Octava) declara: 

El Derecho de la Unión debe interpretarse, a la vista de la sentencia de 12 de julio de 2012, 
Vodafone España y France Telecom España (C-55/11, C-57/11 y C-58/11), en el sentido de 
que se opone a la aplicación de una tasa, impuesta como contrapartida por la utilización y la 
explotación de los recursos instalados en una propiedad pública o privada, o  por encima o por 
debajo de la misma, en el sentido del artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios 
de comunicaciones electrónicas (Directiva autorización), a los operadores que prestan servicios 
de comunicaciones electrónicas sin ser propietarios de dichos recursos." 

Per la seva part, la sentència de 12 de juliol de 2012, a la que fa referència la Interlocutòria 
anteriorment transcrita, resolia les qüestions prejudicials (C-55/11, C-57/11 y C-58/11) 
formulades pel Tribunal Suprem, en els següents termes: 

"En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) declara: 

1) El artículo 13 de la Directiva 2002/20/CE el Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de 
marzo de 2002, relativa a la autorización de redes y servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva autorización), debe interpretarse en el sentido de que se opone 
a la aplicación de un canon por derechos de instalación de recursos en una propiedad 
pública o privada, o por encima o por debajo de la misma, a los operadores que, sin ser 
propietarios de dichos recursos, los utilizan para prestar servicios de telefonía móvil.  

2) El artículo 13 de la Directiva 2002/20 tiene efecto directo, de suerte que confiere a los 
particulares el derecho a invocarlo directamente ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales para oponerse a la aplicación de una resolución de los poderes públicos 
incompatible con dicho artículo" 

L'esmentada resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de data 30 de gener de 
2014,  ha confirmat la improcedència de l'exacció de la taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a aquelles operadores de telefonia mòbil que no siguin propietàries de les 
xarxes utilitzades per a la prestació dels serveis de comunicació. 

En aplicació de la doctrina continguda a la referida sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, de data 12 de juliol de 2012, així com a la vista de les conclusions presentades per 
l'Advocada General en les qüestions prejudicials resoltes en dita sentència, el Tribunal Suprem 
ha dictat un gran número de sentències en les quals declara la nul·litat dels preceptes de 
l'Ordenança Fiscal reguladora de la taxa en allò que fa referència a la regulació del fet 
imposable i condició de subjecte passiu d'aquelles operadores que no siguin propietàries de les 
xarxes a través de les quals s'efectuïn els subministraments, així com al mètode de 
quantificació de la taxa previst a la pròpia Ordenança, declarant també la nul·litat de l'article de 
l'Ordenança referent a la quantificació. 
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Concretament, en relació a l'Ordenança fiscal corresponent a aquest Ajuntament, referida a 
l'exercici de 2008, en data 1 de març de 2013 el Tribunal Suprem dictà la sentència, la part 
resolutiva de la qual diu textualment: 

"PRIMERO.- Que debemos estimar y estimamos el recurso de casación interpuesto por la 
representación procesal de "Telefónica Móviles España, S.A." contra la Sentencia dictada, con 
fecha 19 de junio de 2009, por la Sala de lo Contencioso-administrativo (Sección Primera) del 
Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en el recurso número 197/2008, que se casa y 
anula. 

SEGUNDO.- Que debemos estimar en parte el recurso contencioso-administrativo interpuesto 
por "Telefónica Móviles España, S.A.", contra la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por 
aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de empresas explotadoras de 
servicios de suministros de interés general, del Ayuntamiento de Guardiola de Berguedà, 
declarando, en relación con la prestación de servicios de telefonía móvil, la nulidad del último 
inciso ("con independencia de quien sea el titular de la red") del apartado 2 del artículo 2; del 
apartado 2 del artículo 3, en cuanto atribuye la condición de sujeto pasivo de la tasa regulada a 
las empresas o entidades que no sean titulares de las redes a través de las cuales se efectúen 
los suministros, aunque sean titulares de derechos de uso, acceso o interconexión a las 
mismas; y del artículo 5. 

TERCERO.- No hacemos expresa condena sobre las costas de este recurso de casación ni 
sobre las devengadas en la instancia. 

En conseqüència, i atès que aquesta Administració assumeix la decisió adoptada pels 
Tribunals sentenciadors, resulta  procedent aplanar-se als recursos contenciosos administratius 
381/2011 i 388/2011, que es segueixen davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, 
Sala del Contenciós administratiu, Secció Primera, en els estrictes termes continguts a la 
decisió del Tribunal Suprem expressada a la sentència abans transcrita, amb la finalitat d'acatar 
els criteris jurídics fixats per l'Alt Tribunal i evitar litigis innecessaris. 

Igualment resulta procedent comparèixer i mostrar la conformitat municipal en els termes dits 
anteriorment, en les qüestions d’il·legalitat que es puguin plantejar amb motiu de la impugnació 
per les operadores de telefonia mòbil de les liquidacions de taxes per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès 
general dictades en base a les referides ordenances aprovades per a l’exercici 2007. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades pel Ple i per la Sra. Alcaldessa d’aquest Ajuntament en data 14 de 
juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Aplanar-se en els recursos contenciosos que s’especifiquen seguidament, interposats 
per les operadores de telefonia mòbil contra l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa per 
aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de 
subministres d’interès general, aprovada per aquest Ajuntament per als exercicis que, així 
mateix s’especifiquen, i que es troben en tramitació davant el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya en els estrictes termes continguts a la decisió del Tribunal Suprem expressada a la 
sentència transcrita a la part expositiva d’aquest acord:” 

Nº RECURS  RECURRENT EXERCICI 

381/2011 Telefónica Móviles España S.A. 2011 

388/2011 Vodafone España S.A. 2011 
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Segon.- Comparèixer i mostrar la conformitat municipal en els termes dits anteriorment, en les 
qüestions d’il·legalitat que es puguin plantejar amb motiu de la impugnació per les operadores 
de telefonia mòbil de les liquidacions de taxes per aprofitament especial del domini públic local 
a favor d’empreses explotadores de serveis de subministres d’interès general dictades en base 
a les referides ordenances aprovades per a l’exercici 2007. 

Tercer.- Comunicar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en els 
procediments de referència, i a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona. 

Quart.- Ratificar el present acord en el proper Ple que se celebri. 

 

5.- PROPOSTA DE DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI “A CEL OBERT”. 

Atès que la Junta General del Consorci “A Cel Obert”, en reunió celebrada el dia 23/11/2004 va 
acordar iniciar el tràmits per a la dissolució del Consorci.  

Atès que des d’aquella data s’ha fet càrrec de la gestió dels assumptes relacionats amb el 
funcionament del Consorci l’associació Inéditos Viables amb exclusió expressa de l’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà fins a la dissolució definitiva de l’ens.  

Atès que en data 28/04/2014, es va emetre informe jurídic per part del Lletrat Sr. LLG, 
contractat a l’efecte, sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.  

Vist que l’article 21 dels Estatuts del Consorci, redactat segons acord de 18 de desembre de 
1996,  estableix:   

"L'acord de dissolució del Consorci s'adoptarà  per decisió de qualsevol dels dos socis 
fundadors, mitjançant comunicació a la Junta General, qui acordarà la forma i els terminis per a 
satisfer l'import de les compensacions en forma de projectes de desenvolupament prèviament 
consensuats per les parts, a favor del municipi de Guardiola de Berguedà i de la Comarca, que 
es derivin dels increments de valor en el patrimoni de la finca "El Jou", imputables a les 
aportacions en forma d'ajuts públics que s'hagin invertit a la finca, i que no s'haguessin obtingut 
en la mateixa proporció i quantia sense l'existència del Consorci, en cas de que Inéditos 
Viables hagués actuat com a promotor particular. Es sumaran igualment les aportacions 
econòmiques directes procedents de l'Ajuntament que s'hagin acumulat al patrimoni de la 
finca." 

Atès que en data 12/06/2003 la Junta General va adoptar el següent acord:  

 

 

Atès que per acord de data 27/05/2004 la Junta General es va aprovar que als efectes de 
compensació, en cas de dissolució del Consorci, es prioritzaran els projectes de l’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà.  
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Atès que amb data 01/03/2006  l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà va procedir a retenir, a 
compte de la compensació expressada, la quantitat de 81.904,90 euros procedents de la 
subvenció INTERREG II.  
 
Atès que consta inscrita en la finca El Jou, registral número 28, al Tom 84, Llibre 21, Secció S. 
J. Cerdanyola, Foli 180 del Registre de la Propietat de Berga la següent càrrega a favor del 
Consorci A cel Obert: “Dret d’ús d’una part de la finca a favor del Consorci A cel Obert pel 
termini de 25 anys. Aquesta cessió es concreta en la part de la finca “El Jou” de superfície 
SEIXANTA HECTÀREES. Pel cas que es dissolgués el Consorci abans del termini fixat, el dret 
d’ús a favor del Consorci revertirà a favor del seu propietari. Segons resulta de la inscripció 
14a. de data 18 de juliol de 1997.”  
 
Comprovat l’estat econòmic i financer del Consorci; vista la situació dels béns, drets i 
obligacions del Consorci i  l’extinció de la plantilla de personal i la relació de llocs de treball, 
segons consta a l’informe jurídic lliurat a l’efecte.  

 
Atès que, de conformitat amb el que s’estableix en l’article 21 dels Estatuts del 
Consorci i en el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals, la Junta General del Consorci A 
Cel Obert, en reunió celebrada el dia 14 de juliol de 2014, per unanimitat del seus 
membres, va adoptar els següents acords:   

“PRIMER: Aprovar la dissolució del Consorci “A Cel Obert”, per considerar, les dues entitats 
consorciades, que ha complert la seva finalitat. 

SEGON: Aprovar la liquidació, de la que formen part a tots els efectes els informes que consten 
en l’expedient.  

TERCER: Determinar, en relació amb els bens, drets i obligacions del Consorci:  

1. Els béns i drets del Consorci es traspassen íntegrament, amb tots els efectes, a 
l’associació Inéditos Viables.  

2. Les transferències per a despeses corrents i inversions pendents de rebre, en el seu 
cas,  es traspassaran a l’associació Inéditos Viables. 

3. Els deutes pendents, en el seu cas, aniran a càrrec exclusiu de l’associació Inéditos 
Viables. 

4. L’arxiu documental del Consorci es trasllada a l’arxiu municipal de l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà en el qual s’integrarà.  

5. La compensació econòmica a percebre per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en 
aplicació de l’article 21 dels Estatuts del Consorci,  s’estableix definitivament en la 
quantitat de 150.253,- euros que seran abonats per part de l’associació Inéditos Viables en 
la forma i terminis següents:  

a) Un primer termini, per import de 81.904,90 euros, consistent en la formalització i 
consolidació del mateix import ja ingressat en  data 1/03/2006, en concepte de a compte de 
la compensació expressada, que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà haurà d’incorporar 
al pressupost municipal com a transferència de capital finalista amb destí al finançament del 
projecte “Residència, Centre de dia i Llar d’avis”.    

 
b) Un segon termini, per import de 22.782,70 euros que seran ingressats en la Tresoreria 

Municipal fins el dia 31/12/2015,  que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà haurà 
d’incorporar al pressupost municipal com a transferència de capital finalista amb destí al 
finançament de projectes d’inversió en  “Millores d’infraestructures i serveis municipals”.    

 
c) Un tercer termini, per import de 22.782,70 euros que seran ingressats en la Tresoreria 

Municipal fins el dia 31/12/2016,  que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà haurà 
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d’incorporar al pressupost municipal com a transferència de capital finalista amb destí al 
finançament de projectes de desenvolupament local. 

 
d) Un quart termini, per import de 22.782,70  euros que seran ingressats en la Tresoreria 

Municipal fins el dia 31/12/2017,  que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà haurà 
d’incorporar al pressupost municipal com a transferència de capital finalista amb destí al 
finançament de projectes d’ampliació i millora de la qualitat de vida en el municipi. 

QUART: Remetre aquest acord a les entitats consorciades perquè els òrgans competents el 
ratifiquin, així com per a l’acceptació dels traspassos acordats. 

 
CINQUÈ: Comunicar l’acord de dissolució del Consorci a la Direcció General d’Administració 
Local, per a la cancel·lació de la inscripció del consorci en la secció complementària 
corresponent del Registre de les Entitats Locals de Catalunya. 

 

SISÈ: Autoritzar la cancel·lació de la càrrega registral de la finca El Jou, relacionada amb el 
Consorci i atorgar poders suficients a favor del Lletrat Sr. Luis López i Garcia, amb número de 
col·legiat 2643 del l’ICAG, en funcions de Secretari del Consorci, per a l’efectiva cancel·lació 
del dret d’ús inscrit en el Registre de la Propietat de Berga.  

SETÈ: Facultar la Sra. Presidenta del Consorci per a la realització de tots els tràmits i 
actuacions que siguin necessaris per a l’execució d’aquest acord.” 

El  Ple de la Corporació acorda:  

 
PRIMER: RATIFICAR, l'acord de la Junta General del Consorci "A CEL OBERT", en reunió 
celebrada el 14/07/2014, relatiu a la dissolució de l'esmentat Consorci, segons consta a 
l'expedient administratiu annex, de conformitat amb l'establert a l'article 21 dels seus Estatuts i 
a l'article 324 del Reglament d'obres, activitats i serveis de les Entitats locals. 
 
SEGON: SOTMETRE aquest acord a informació pública per un termini de trenta dies hàbils, i 
en el cas de no presentar-s'hi al·legacions, tenir-lo per definitivament aprovat. 

____________________________________________________________________________ 

En el torn de debat la Sra. Alcaldessa, explica que des de fa molt de temps,  aproximadament 
l’any 2004, el Consorci no està operatiu, i que passat tant de temps no te massa importància 
que encara es trobi d’alta, per això seguint les pròpies normes dels Estatuts, i els acords presos 
per la Junta del Consorci en anys anteriors, s’ha procedit a realitzar els tràmits legals per tal de 
dissoldre definitivament el Consorci. 

En els Estatuts del Consorci, es regula, com es diu en els antecedents de l’acord, que les 
ajudes obtingudes a través de programes europeus, a les quals no se’n hauria pogut beneficiar 
ni  accedir,  si no hagués estat constituït com a consorci, havien de revertir a l’ Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà o bé a la Comarca. Així la subvenció obtinguda en el programa FEDER 
per import 150.253€ ha de revertir a la comunitat. S’ha arribat a l’acord de retorn de la quantitat 
en pagaments fraccionats en diferents exercicis. 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majori absoluta, amb 7 vots a favor, dels 
regidors de CIU, i 1 abstenció de la regidora de PM. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:20, de tot el qual s’estén 
la present acta per mi la secretària accidental que en dono fe.  


