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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 2 DE MARÇ DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 21:00 hores del dia 2 de març de dos mil quinze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. 
Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i Tristante, Sr. Jordi 
Carreras i Granero i Sr. Francisco Sanz i Arcusa. També hi assisteix la Regidora Sra. Isabel 
Argenté i Casals, el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras i la regidora Sra. Alba Noguera i Gordo. 
 
 
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, la Sra. Alcaldessa 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 28 DE 

FEBRER 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 28 de febrer de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 28 de febrer 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 DEU 
MIL NOU-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (10.998,23 €), 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 per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de DEU MIL NOU-CENTS 
NORANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (10.998,23 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D‟APROVACIÓ DEL CONTRACTE DE COL·LABORACIÓ ENTRE L‟AJUNTAMENT 

DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I LA COORPORACIÓ CATALANA DE MITJANS 
AUDIOVISUCALS, S.A (CCMA, SA) 
  

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del contracte que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“D'una part, la senyora TFLL, que en la seva qualitat de Directora de Gestió i Recursos, intervé en 
aquest acte en nom i representació de la companyia mercantil Corporació catalana de mitjans 
audiovisuals, SA (d'ara endavant CCMA, SA), en virtut de les facultats suficients que té expressament 
atorgades i que són vigents. Amb domicili social a Sant Joan Despí, c/ de la TV3 s/n, Sant Joan Despí, i 
amb NIF A08849622. 
 
I de l'altra, el/la senyor/senyora Montserrat Ribera i Puig, que en la seva condició de Alcaldessa, intervé 
en nom i representació de l’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, en exercici de les 
facultats que té expressament atorgades, les quals són suficients i no han estat revocades; amb domicili 
als efectes d’aquest contracte a GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, carrer Plaça Municipal, 3 DP 08694, i 
amb NIF P0809800F (d’ara en endavant anomenat L'ENTITAT COL·LABORADORA). 
 
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat necessària en dret per a atorgar aquest acte 
jurídic i, en la seva virtut, convenen la formalització d'aquest acord de col·laboració per l’intercanvi de 
prestacions mútues que subjecten expressament a les següents Especificacions Particulars i 
Condicions Generals.  
 

ESPECIFICACIONS PARTICULARS 

 
1.- L'ENTITAT COL·LABORADORA facilitarà l’accés lliure i gratuït dels socis del CLUB SUPER3 de 
CCMA, SA que s’acreditin amb el carnet corresponent, a la MINA DE PETROLI DE RIUTORT (Els 
súpers rebran un obsequi amb la visita) durant tot el període de durada del present contracte. 
 
2.- CCMA, SA, per la seva part, assumeix el compromís de promocionar la participació dels socis del 
CLUB SUPER3 a l’esmentada activitat a través dels mitjans de comunicació dels que disposa i per 
qualsevol forma i mitjà amb els quals sostingui comunicació, tal com tríptics, butlletins, Revista dels 
Súpers i altres accions promocionals de les activitats del CLUB que tingui per convenient. 
 
3.- La durada d’aquesta col·laboració recíproca s’estableix de l'1 de gener al 31 de desembre del 2015 
(Excepte Nadal, ST.Esteve, Cap d'any i Reis), inclosos, data en la qual s’extingiran automàticament els 
compromisos adquirits per les parts i es resoldrà automàticament el present contracte, sense necessitat 
de la seva denúncia per les parts contractants. 
 
4.- Aquesta col·laboració s’estableix a títol gratuït, per la qual cosa ambdues parts no hauran d’abonar-
se cap quantitat sota cap concepte, i es donen per compensades recíprocament per l’execució de les 



prestacions respectives, sense perjudici de que cadascuna es faci càrrec de la liquidació i pagament de 
les despeses vinculades als seus compromisos respectius. 
 
5.- Aquestes especificacions són complementàries de les Condicions Generals que figuren a 
continuació. 

 

CONDICIONS GENERALS 

 
1. Ambdues parts s'obliguen i comprometen al compliment de quantes obligacions recíproques els 
corresponguin per l’execució de les seves respectives prestacions, als efectes de garantir en tot 
moment el compliment del contracte. 
 
2. La promoció feta per CCMA, SA de les activitats a les que participaran els socis del CLUB SUPER3, 
es portarà a terme ajustant-se als seus propis criteris de difusió, però a partir de les informacions 
facilitades per L'ENTITAT COL·LABORADORA la qual serà responsable de les mateixes en quan al 
seu contingut i actualització.  
 
3. L’accés gratuït dels socis del CLUB a les activitats i/o instal•lacions s’ajustarà, en tot cas, a les 
normes d’admissió i ús pròpies, i sense que en cap cas, CCMA, SA sigui responsable directa, solidària 
ni subsidiària dels actes i actituds dels socis del CLUB durant la realització de l’activitat. 
 
4. CCMA, SA i L'ENTITAT COL·LABORADORA podran establir mecanismes de control i seguiment del 
contracte, en quan al nombre de socis del CLUB SUPER3 participants a l’activitat i de referències fetes 
a la mateixa dins la promoció realitzada per CCMA, SA als mitjans de difusió del CLUB SUPER3, 
nomenant cadascuna d’elles un interlocutor per al coneixement de qualsevol qüestió derivada de la 
col•laboració. 
 
5. L'ENTITAT COL·LABORADORA reconeix que les activitats objecte de la present col•laboració 
compleixen les normes reglamentàries en matèria d’accés, assistència, participació i seguretat pels 
visitants establertes per la legislació vigent, de manera que aquesta assumeix la plena i exclusiva 
responsabilitat per tota mena de contingència que pogués afectar als membres del CLUB SUPER3 per 
l’ús i gaudiment de les seves instal•lacions, assumint directament la responsabilitat per les reclamacions 
que puguin produir-se al respecte, atès que té subscrita una pòlissa d’assegurança d’accidents i de 
responsabilitat civil que cobreixen de forma suficient dites contingències, amb plena indemnitat per a 
CCMA, SA. 
 
6. L'ENTITAT COL·LABORADORA comunicarà l’acord de gratuïtat amb el carnet del Super3 a través 
de totes les seves plataformes de comunicació, i principalment, on s’especifiquin les seves tarifes: plana 
web, taquilles, programes, cartells, pancartes, roll-up’s... Aquesta comunicació es farà amb la presència 
del “Segell Super3” (que es mostra a continuació) a tots els suports esmentats. En el cas de la plana 
web el segell ha d’enllaçar un “link” al web del Super3, www.super3.cat/superactivitats 
 
 
7. L'ENTITAT COL·LABORADORA s’obliga al compliment de tot allò que estableix la Llei Orgànica 
15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de caràcter personal i la normativa de 
desenvolupament, amb relació a les dades personals a les que tingui accés durant la vigència d’aquest 
contracte. 
 
L’accés a les dades de caràcter personal per part de L'ENTITAT COL·LABORADORA es farà en tot 
moment seguint les instruccions que pugui rebre dels responsables de CCMA, SA i en tot cas, segons 
el que estableix l’article 12 de la Llei 15/1999, de 13 de desembre. En cap cas es considerarà cessió o 
comunicació de dades de caràcter personal i per tant, L'ENTITAT COL·LABORADORA no les podrà 
utilitzar per cap altre finalitat que la que s’estableix en el present contracte. 
 

http://www.super3.cat/superactivitats


Una vegada finalitzada la relació contractual, les dades a les que L'ENTITAT COL·LABORADORA hagi 
pogut tenir accés a l’empara del present contracte seran destruïdes amb les garanties que estableix la 
llei a tal efecte. 
 
8. L'ENTITAT COL·LABORADORA facilitarà, a petició de CCMA, SA, el material gràfic, fotogràfic, 
audiovisual, textos, etc.,... que sigui necessari per la promoció de l’activitat, respecte del qual haurà de 
garantir a CCMA, SA que gaudeix dels drets de propietat intel•lectual i que no existeix cap impediment 
ni limitació pel seu ús per part de CCMA, SA en els termes establerts al present contracte. 
 
9. Les parts, de comú acord i a sol•licitud d’alguna de les mateixes, podran valorar el cost econòmic de 
la col•laboració i, sense abonar-se cap quantitat sota cap concepte, podran girar-se la facturació 
corresponent pels conceptes expressats al present contracte i en la forma que tinguin per convenient, 
als efectes de comptabilitat.  
 

10. CCMA, SA és plena i exclusiva propietària i titular dels drets de propietat intel•lectual i industrial 
sobre la marca CLUB SUPER3 i sobre els personatges, logotips i altres elements identificatius del 
programa SUPER3, per la qual cosa L'ENTITAT COL·LABORADORA no assoleix cap mena de 
participació econòmica sobre els beneficis que CCMA, SA pugui obtenir com a conseqüència de 
l’explotació del programa CLUB SUPER3 en qualsevol forma i modalitat, els quals revertiran 
íntegrament en favor de CCMA, SA en la seva condició de productor audiovisual del programa, de 
conformitat amb la Llei de Propietat Intel•lectual.  
 
11. La suspensió temporal de l’activitat concertada per part de L'ENTITAT COL·LABORADORA, 
sempre que sigui per causes de força major, determinarà la suspensió del contracte pel període en que 
es mantingui la situació. En aquest cas caldrà comunicar-ho, immediatament, a CCMA, SA. En cas que 
la suspensió sigui definitiva, el present contracte quedarà automàticament resolt. 
 
12. Aquest contracte no es convé amb caràcter d’exclusiva, de manera que durant la seva vigència 
cadascuna de les parts podrà assolir altres acords de la mateixa naturalesa i contingut amb les entitats i 
institucions, públiques i privades, que tinguin per convenient. 
 
13. La formalització d’aquest contracte no determina la constitució de societat o associació de cap 
mena entre CCMA, SA i L'ENTITAT COL·LABORADORA per la seva execució, responent cadascuna 
de les seves pròpies obligacions assumides, i sense que els acords assolits amb tercers per alguna de 
les parts vinculin a l’altra ni solidària ni subsidiàriament. 
 
14. El contingut del present contracte es subjecta als preceptes i disposicions del codi civil que li 
esdevinguin, en tot allò que no hagi estat específicament convingut al mateix, en relació al compliment 
de les obligacions recíproques. 
 
15. L’incompliment de qualsevol dels pactes aquí convinguts per alguna de les parts contractants, 
donarà lloc a la resolució automàtica d’aquest acord, sense perjudici que la part complidora pugui 
reclamar a l’altra la satisfacció d’una indemnització per a rescabalar-se dels danys i perjudicis soferts. 
Serà igualment causa de resolució la concurrència de qualsevol situació o causa, sigui pel motiu que 
sigui, que afecti el desenvolupament de l’objecte en la seva extensió o, en el seu cas, pugui perjudicar 
als socis del CLUB SUPER3. 
 
16. Sense perjudici del deure de facilitar informació al que estigui subjecte CCMA, SA, aquesta, donada 
la seva naturalesa pública, podrà fer pública a través de la seva pàgina web, o la de la Corporació 
Catalana de Mitjans Audiovisuals, la formalització del present contracte, les parts signants, la durada, 
l’objecte i prestacions a realitzar, les obligacions econòmiques acordades, les modificacions 
contractuals i qualsevol qüestió relacionada amb els efectes, compliment i extinció del present 
contracte. 
 
17. Amb renúncia als seus propis furs, cas de tenir-los, les parts se sotmeten de forma expressa a la 
Jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona. 



 
Atesa la voluntat d‟aquest Ajuntament d‟adherir-se al conveni. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el contracte de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i la 
Corporació catalana de mitjans audiovisuals, SA, anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Corporació catalana de mitjans audiovisuals, SA. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització del present acord. 
 
 
4) ACORD D‟ACCEPTACIÓ DE L‟AJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA EN CONSISTENT EN FONS DE PRESTACIÓ “FINANÇAMENT DE L‟ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL”, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L‟ANY 2015 DEL PLA 
“XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 

 
 
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada en data 12 de febrer de 2.015, 
va aprovar la concessió del fons de prestació “Finançament de l‟àmbit de benestar social”, concedint a 
l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut de 3.180,06 €. 
 
Atès que la concessió d‟aquest ajut ve condicionat a la seva acceptació expressa per part d‟aquest 
Ajuntament. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Acceptar l‟ajut econòmic de de 3.180,06 € concedit per la Diputació de Barcelona dins del fons 
de prestació “Finançament de l‟àmbit de benestar social”. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització dels documents que siguin 
necessaris per la formalització del present acord. 
 
 

5) ACORD D‟APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PELS TREBALLS D‟ARRANJAMENT 
DE LA PLAÇA DE L‟ESGLÉSIA 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la memòria valorada pels treballs 
d‟Arranjament de la Plaça de l‟Església, elaborada per l‟Arquitecte municipal, amb un pressupost de 
60.487,89  € (IVA Inclòs). 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 



La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la memòria valorada pels treballs d‟Arranjament de la Plaça de l‟Església, elaborada 
per l‟Arquitecte municipal, amb un pressupost de 60.487,89  € (IVA Inclòs). 
 
 
6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA EN NOM I RESPRESENTACIÓ DE L‟ENTITAT FOC 

ALS PISTONS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per l‟entitat  “FOC ALS 
PISTONS”, a través de la qual demanen permís per celebrar el dia 17 de maig de 2015, la quarta edició 
de la Pujada en Costa Guardiola-Cerdanyola. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟Alcaldessa d‟aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2.011. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar la petició formulada per l‟entitat “FOC ALS PISTONS”,  si bé condicionat a que 
adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses, a respectar 
„entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la prova. 
 
Segon.- Regular la velocitat dins del tram urbà, a una velocitat màxima de 40 km/h. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 

7) ACORD D‟APROVACIÓ DE LES BASES PER A LES RELACIONS ENTRE ELS MEMBRES 
DE LA XARXA BARCELONA-CATALUNYA FILM COMMISSION 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta efectuada per l‟Agència de 
Desenvolupament  del Berguedà, d‟adhesió del municipi de Guardiola a la Barcelona-Catalunya Film 
Comission (Institut Català de les Empreses Culturals) i la delegació a l‟Agència de Desenvolupament 
del Berguedà de les tasques que es deriven de formar part d‟aquesta xarxa, passant a ser l‟agència 
l‟interlocutor en matèria de rodatges en el municipi. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar l‟adhesió del municipi de Guardiola a la Barcelona-Catalunya Film Comission (Institut 
Català de les Empreses Culturals). 
 
Segon.- Delegar a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà, les tasques que es deriven de formar 
part d‟aquesta xarxa, passant a ser l‟agència l‟interlocutor en matèria de rodatges en el municipi. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà.  
 
 
8) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 



Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada en nom i 
representació de la Fundació Escolta Josep Carol, a través de la qual comunica que des del dia 28 de 
març fins el dia  1 d‟abril de 2015, es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Aporten autorització del propietari, autorització del Consell Comarcal del Berguedà, el Pla 
d‟emergències i evacuació, assegurança. 
 
Manca aportar l‟autorització de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i a la Direcció 
General de Joventut. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que des del dia 28 de març fins el dia  1 d‟abril de 2015, es 
realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Segon.- Abans de dur-se a terme l‟activitat hauran d‟aportar l‟autorització de la Direcció General del 
Medi Natural i Biodiversitat i a la Direcció General de Joventut. 
 
Tercer.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat. 
 
Quart.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 

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 22:28hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


