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ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 23 DE DESEMBRE DE 2.013 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les tretze hores i trenta 
minuts del dia vint-i-tres de desembre de 2.013, 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 
ordinària 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.  
 
Excusen la seva assistència les regidores Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez i Sra. Raquel Pérez i 
Mas.  
 
Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.  
 

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) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EL DIA 20 DE SETEMBRE, I DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES EN DATA 30 DE SETEMBRE I 28 D’OCTUBRE 
DE 2013 

 
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 20 de setembre de 2.013, i de les actes de les 
sessions extraordinàries celebrades en data 30 de setembre i 28 d’octubre de 2013.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 20 de setembre de 2.013, i de les actes de les 
sessions extraordinàries celebrades en data 30 de setembre i 28 d’octubre de 2013.  
 
 

2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE 
L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

En el marc de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònica dels ciutadans als serveis públics 
(en endavant LAESCP), es reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb 
l’administració. Aquest dret requereix de la definició estricta i inequívoca de la seu administrativa 



electrònica preveient un règim d’identificació, autenticació, contingut mínim, protecció jurídica, 
accessibilitat, disponibilitat i responsabilitat sobre la mateixa. 
 
L’article 10 de la LAESCP estableix que cada administració pública ha de determinar els 
condicions i instruments de creació de les seus electròniques. A tal efecte, en l’àmbit local, resulta 
necessari aprovar una ordenança d’administració electrònica perquè regula, tant la creació de la 
seu, com els diferents elements que la integren (registre electrònic, notificació electrònica, 
identificació, autenticació, etc....) 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, s’adhereix al model tipus d’Ordenança elaborat pel 
Consorci d’Administració Oberta de Catalunya (AOC), amb la qual cosa no s’ha considerat 
necessari constituir la Comissió d’estudi per la formació de l’avantprojecte de la norma. 
 
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 4.1.a) 
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS. 
 
La competència per l’aprovació de les ordenances i reglaments correspon al Ple de la Corporació. 
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació 
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta 
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions. 
 
En virtut de tot això, el Ple ACORDA, 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de l’Administració Electrònica de l’Ajuntament 
de Guardiola de Berguedà. 
 
           
Segon.- Sotmetre l’esmentada norma a informació pública per a la formulació de reclamacions i 
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de 
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació. 
 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU. 
 
 

3) ACORD D’EXERCICI D’ACCIONS CIVILS CONTRA LA FUNDACIÓ PRIVADA 
FAMÍLIA I BENESTAR SOCIAL RESOLUCIÓ DE COMPRAVENDA RECLAMACIÓ 
D’INDEMNITZACIÓ DE DANYS I PERJUDICIS I DESIGNA D’ADVOCAT I 
PROCURADOR 

 
 
En data 16 d’Octubre de 2008, es va signar escriptura pública de Segregació i Compravenda 
davant la Notària de Berga, la Sra. Montserrat Moratilla Fernández, a través de la qual aquest 
Ajuntament va vendre a la FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR, la finca situada en el 
límit de llevant de la població, entre la carretera de Ribes B-402, el marge del riu Llobregat i el 
canal industrial, a la Fundació Benestar i Família, per 475.000 €. A l’ escriptura establia que la 
percepció del preu pactat es faria efectiva en dos terminis: el 50% del preu (equivalent a 
237.500 € més IVA), el dia de la signatura de l’escriptura, i la resta del preu s’havia de fer 
efectiva com a molt tard en data 16 de Juny de 2009. També en la pròpia escriptura s’establia 
una condició resolutòria en virtut de la qual es preveia que la manca de pagament del preu 
ajornat en el temps convingut donaria lloc a la Resolució de ple dret de la compravenda, amb la 
pèrdua per a la part compradora del CENT PER CENT de les quantitats pagades”. 
 



Arribats al dia 16 de Juny de 2009, la FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR no havia fet 
efectiu l’import corresponent, motiu pel qual aquest Ajuntament va procedir a requerir-la 
formalment per tal que, procedís al compliment de les estipulacions a les que s’havia obligat en 
virtut de l’escriptura anteriorment descrita. Malgrat el requeriment efectuat, la FUNDACIÓ 
PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR va ometre qualsevol actuació tendent a liquidar el preu 
ajornat de la compravenda. 
 
Davant d’aquest incompliment per part FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I BENESTAR aquest 
Ajuntament es veu obligat a acudir a la via jurisdiccional per tal de garantir la defensa dels seus 
interessos. 

 
Aquesta alcaldia proposa al Ple de la Corporació, l'adopció dels següents acords. 
 
Primer.- Exercitar les accions legals pertinents contra la FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA I 
BENESTAR, a l’objecte de que es resolgui la compravenda atorgada en data 16-10-2008, 
recuperant aquest Ajuntament la possessió de la finca, amb la pèrdua per part de la 
compradora de les quantitats pagades. 
 
Segon.- Designar al lletrat Sr. Enric Juez Belda i al Procurador Andreu Pino i Suárez, perquè 
assumeixin la representació i defensa de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en l’esmentat 
recurs. Aquesta representació i defensa s’entendrà als ulteriors recursos o impugnacions que 
contra la resolució d’aquest procediment se’n puguin interposar. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la formalització d’aquells acords que siguin 
necessaris per l’exercici de les accions legals pertinents. 
 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que com que  la FUNDACIÓ PRIVADA FAMÍLIA 
I BENESTAR no va complir amb les estipulacions establertes a l’escriptura de compravenda, 
s’acorda la resolució de la mateixa, d’acord amb la condició resolutòria que es va estipular, 
amb recuperació de la posssessió de la finca i pèrdua per part de FIBS de la quantitat 
entregada. 
 

4) DONAR COMPTE DE L’ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2013 NÚM. 04/2013  

 
Atès l’expedient que es tramita per a l’aprovació de la modificació de crèdits núm. 4/2013, amb 
la modalitat de generació de crèdits, en què consta l’informe favorable de l’Interventor. 

 
Atès que en data 12 de novembre de 2013, es va emetre informe de Secretaria sobre la 
Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Atès que en data 14 de novembre de 2013, la Intervenció va informar favorablement la 
proposta d’Alcaldia. 

 
En l’exercici de les atribucions que em confereixen les bases d’execució del Pressupost vigent 
en relació amb l’article 181 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova 
el Text Refós de la Llei d’Hisendes Locals, i els articles 43 a 46 del Reial Decret 500/1990, 

 
La Junta de Govern per unanimitat ACORDA: 

 
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits núm 4/2013, del Pressupost vigent en la 
modalitat de generació de crèdit, d’acord al detall següent:  

 
Altes en Conceptes d’Ingressos/Article 43.1.a), b) i c) del Reial Decret 500/1990 



 

Concepte N.º Descripció Euros 

Transferències de Capital de 
la Diputació de Barcelona 

76100 Subvenció obra de desplaçament 
estació de bombeig de les aigües 
residuals del Sector del Collet  

34.428,00 

  TOTAL INGRESSOS 34.428,00€ 

 

Altes en Aplicacions de Despeses 

Aplicació Pressupostària N.º Descripció Euros 

160 61103  Obra de desplaçament estació de 
bombeig de les aigües residuals 
del Sector del Collet 

34.428,00 

   TOTAL DESPESES 34.428,00€ 

 
 
SEGON. Donar compte al Ple de la Corporació aquesta resolució en la primera sessió ordinària 
que aquesta celebri, de conformitat amb allò que estableix l’article 42 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre. 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que aquesta modificació del pressupost ve 
donada per una nova obra d’inversió provinent de Diputació i no prevista inicialment en el 
pressupost. 
 
 

5) DONAR COMPTE DELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL TERCER 
TRIMESTRE DEL 2013 A EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
15/2010 

 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes que trimestralment s’han de trametre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda a efectes de donar compliment a l’article 4 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificación de la Llei 3/2004 de 29 de desembre a través de la que 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que 
seguidamente es detallen: 

 
 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà 

Exercici: 2013 
 

Trimestre:  
Tercer  

Pagaments realitzats en el 
Trimestre Pagaments 

realitzats en 
el Trimestre  

Dins 
període 
legal 
pagament 

Pagaments 
realitzats 
en el 
Trimestre 

Fora 
període 
legal 
pagament 

 

 

Període 
mitjà 
pagament 
(PMP) (dies) 

Període 
mitjà 
pagament 
excedit 
(PMPE) 
(dies) 

Nombre de 
pagaments 

Importe 
total 

Nombre de 
pagaments 

Importe 
total 

Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 

62,85 51,05 77 19.801,47 199 54.711,15 

     Aplicats a Pressupost (Capitol 2) 
per articles 

62,85 51,05 77 19.801,47 199 54.711,15 

     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0,00 0  0  
     21- Reparació, Manteniment i 
conservació 

70,79 44,24 2 968,25 50 16.715,81 

     22- Material, Subministrament i 
Uns altres 

60,27 54,18 75 18.833,22 142 37.511,83 

     23- Indemnització per raó del 
servei 

73,71 43,71 0 
 

7 483,51 

     24- Despesa de Publicacions 0,00 0,00 0  0  



     26- Treballs realitzats per 
Institucions s.f. de lucre 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

     27- Despeses imprevistes i 
funcions no classificades 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

     2 - Sense desagregar 0,00 0,00 0  0  

  Pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00 0  0  

Inversions reals 71,00 41,00 0  1 320,33 

  Aplicats a Pressupost (Capítol 6) 71,00 41,00 0  1 320,33 

  Pendents d'aplicar a pressupost 0,00 0,00 0  0  
Altres Pagaments realitzats per 
operacions comercials 

9,33 23,76 2 1.727,91 2 294,14 

  Aplicats a Pressupost 9,33 23,76 2 1.727,91 2 294,14 

  Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

Sense desagregar 0,00 0,00 0  0  

  Aplicats a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

  Pendents d'aplicar a Pressupost 0,00 0,00 0  0  

TOTAL 61,48 50,85 79 21.529,38 202 55.325,62 

 
 

 
 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà  

Exercici: 2013  Trimestre:  Tercer 

 

 

Factures o 
documents 
justificatius 
pendents de 
pagament al 

final del 
trimestre   

Pendent de 
pagament al 

final del 
trimestre 

 

Factures o documents 
justificatius pendents de 

pagament al final del 
trimestre 

Període 
mitjà del 
pendent 

de 
pagament 

(PMPP) 
(dies) 

Període mitjà 
del pendent 

de pagament 
excedit 

(PMPPE) 
(dies) 

Dins 
període 

legal 
pagament 
a final del 
trimestre 

 

Fora període 
legal 

pagament a 
final del 
trimestre 

 

   
N. 

Operacions 
Import total N. Operacions 

Import 
total 

Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 

102,63 144,78 71 23.493,36 94 27.934,63 

       

     20- Arrendaments i Cànons 0,00 0,00 0  0  

       
     21- Reparació, 
Manteniment i conservació 

259,67 498,68 14 7.350,42 11 6.321,89 

       
     22- Material, 
Subministrament i Uns altres 

45,80 41,48 56 16.084,54 81 21.402,94 

       
     23- Indemnització per raó 
del servei 

40,45 18,65 1 58,40 2 209,80 

       
     24- Despesa de 
Publicacions 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       
     26- Treballs realitzats per 
Institucions s.f. de lucre 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       
     27- Despeses imprevistes i 
funcions no classificades 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       

     2 - Sense desagregar 0,00 0,00 0  0  

       

Inversions reals 1.159,83 1.481,14 1 1.813,79 2 5.659,77 



       
Altres Pagaments realitzats 
per operacions comercials 

251,00 221,00 0 
 

1 249,06 

       

Sense desagregar 869,39 819,39 0  2 975,01 

       

TOTAL 247,09 381,44 72 25.307,15 99 34.818,47 

 

 
 
Ajuntament de Guardiola de Berguedà   

Exercici: 2013  

Trimestre:  Tercer  

Interessos de demora pagat en el període   

 
Interessos de demora pagat 

en el període  

Interessos de demora pagats en el trimestre Nombre de pagaments  

  Importe total 

   

Despeses en Béns Corrents i Serveis 0 0,00  

Inversions reals 0 0,00  
Altres Pagaments realitzats per operacions 
comercials 

0 0,00  

Sense desagregar 0 0,00  

TOTAL 0 0,00  

 
 
Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà   

Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà   

Exercici: 2013  Exercici: 2014  

Trimestre:  Tercer 
 

Trimestre:  Tercer 
 

Interessos de demora pagat en el 
període 

Interessos de 
demora pagat en 

el període 
 

Interessos de demora 
pagat en el període 

Interessos 
de demora 
pagat en el 

període  
Interessos de demora pagats en el 

trimestre 
Nombre de 
pagaments  

Interessos de demora 
pagats en el trimestre 

Nombre de 
pagaments  

  
Importe 

total   
Importe 

total 
Despeses en Béns Corrents i 
Serveis 

0 0,00  
Despeses en Béns 
Corrents i Serveis 

0 0,00  

Inversions reals 0 0,00  Inversions reals 0 0,00  

Altres Pagaments realitzats per 
operacions comercials 

0 0,00  
Altres Pagaments 
realitzats per 
operacions comercials 

0 0,00  

Sense desagregar 0 0,00  Sense desagregar 0 0,00  

TOTAL 0 0,00  TOTAL 0 0,00  



 7 

 
Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar al Ple el compliment a l’article 4 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre a través de la 
que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, es 
proposa al Ple de la Corproació, l’adopció dels següetns acords: 
 
Primer: Donar compte dels informes anteriormente transcrits. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Adminsitracions Públiques 
 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
 

6) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA PER TUTELA FINANCERA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
ista l’obligació que tenen els ens locals de rendir informació a Tutela financera relativa a la Llei 
de lluita contra la morositat en forma d’informe trimestral, a l’empara de lo establert a la 
resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens local, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 
 

      

Informe   

      

 Exercici  Trimestre   

 
 
 
 

  
 
 

  

      

       

      Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el trimestre dins del 
termini legal 79 21529,38 28,01% 

Resta de pagaments 202 55325,62 71,99% 

Pagaments totals durant el trimestre 281 76855,00 100,00% 

Obligacions pendents en les quals s'estigui 
incomplint el termini legal a la data de tancament 
del trimestre natural 99 34818,47   

      

Observacions 

 
Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar al Ple la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat 
subjecta a tutela financera, en el format model IT, informe de tresoreria, amb el detall del 
nombre i import dels pagaments realitzats durant el període, dins i forma del termini legal, i de 
les obligacions pendents en les quals s’incomplieixi el termini legal en la data de tancament del 
període, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar compte de l’informe de tresoreria anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
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7) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que s’està acabant de preparar l’expedient d’aprovació inicial del 
POUM, així com l’expedient del pressupost de l’exercici 2014, i que es preveu que es puguin 
aprovar en un Ple extraordinari que es farà el dia 30 de desembre. 
 
Informa també que s’està portant a terme la neteja dels rius. 
 
 
 
8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
No n’hi ha. 
 
  
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14:00 h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


