14/2020

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 13.00 hores del dia 3 de setembre de dos mil vint,
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. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra.
Àngels Arasa Uriach. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 22/10/2020
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 5 D’AGOST DE
2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 5 d’agost de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 5 d’agost de 2020.
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
TRETZE MIL QUINZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS (13.015,03 €), 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final de TRETZE MIL QUINZE EUROS
AMB TRES CÈNTIMS (13.015,03 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les consignacions
pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 14/2020
Proveïdor: Segons la relació adjunta
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A)

Número: 2020-0016 Data: 22/10/2020

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 22/10/2020
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 3 DE SETEMBRE DE 2020

C.I.F.: Els expressats a la relació.
Objecte del contracte: contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es
transcriu a continuació.
Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació
N. Operació
Aplicació Import Text lliure
220200002692 2020
367,90 ECA- BUEREAU VERITAS INSPECCIO BAIXA TENSIO
340 21200
INSTAL ELECTRICA PISCINA. PREVI A LEGALIZ NOU
ESPAI POLIVALENT

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:
1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per la gestió i el funcionament dels servies
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà, i que
ha realitzat la necessària consulta al mercat, i pot afirmar que les propostes són l’alternativa més
favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i altres
condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament
superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 euros, en el cas
d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).
En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i NO
s’adjunta el projecte d’obres, per NO exigir-ho la normativa reguladora, o per NO afectar l’estabilitat,
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).

4) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 117/2020
I.- En data 11 de març de 2020, va entrar en el registre General de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, el projecte per la reforma i consolidació de les façanes de la Masia de Torre de Foix a
Guardiola de Berguedà, elaborat per l’arquitecte Josep-Maria Claret i Sala
II.- L’arquitecte va elaborar informe de compatibilitat urbanística en data 19 de març de 2020.
III.- En data 23 de març de 2020, es va demanar informe preceptiu a la Direcció General de Patrimoni
Cultural de la Generalitat de Catalunya atès que l’immoble figura protegit en la protecció de BCIN (Bé
cultural d’Interès Nacional ) amb la categoria de monument històric , i atès que el municipi de Guardiola
de Berguedà disposa de catàleg de masies i cases rurals així com inventari de Patrimoni Cultural i
tenint present el que estipula la Llei 9/93 de Patrimoni Cultural Català Art, 34 és imprescindible realitzar
un estudi històric i constructiu de les façanes del bé per tal que la proposta de rehabilitació i/o

-2-

Número: 2020-0016 Data: 22/10/2020

TOTAL

326,70 SUGRAÑES COMPRA DE 30 TITOLS DE NINXOLS
AMB TAPA
283,14 RGL 9 HORES CONFIGURACIO FIREWALL
ACCESSOS IMMA I MONICA I INCIDENCIES
PROGRAMA DIPUTACIO -CITRIX
1.174,49
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220200002694 2020
920 22000
220200002695 2020
920 22700

196,75 F.P.S. BAR LLAR AVIS SOPAR DELS ACORDIONISTES
DE LA FESTA MAJOR

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

220200002693 2020
338 22600

restauració quedi plenament justificada. Aquest estudi ha estat elaborat sota les directrius i consells
dels Serveis Territorials de Cultura de la Catalunya Central després d’haver efectuat una visita al lloc.
IV.- En data 2 de juliol de 2020, va tenir entrada en el registre de l’Ajuntament el Certificat de l’acord de
la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de la Catalunya Central de data 26 de juny de 2020, el
contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
“ Que la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en sessió que va tenir
lloc el 26 de juny de 2020 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:

Valorada la proposta i vist l’informe de la ponència, la Comissió ACORDA PER UNANIMITAT,
AUTORITZAR, segons estableix l’article 2.1 a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
comissions territorials del patrimoni cultural, el Projecte de reforma i consolidació de les façanes de la
masia la Torre de Foix de Guardiola de Berguedà (Berguedà), que s’haurà de realitzar seguint els criteris
establerts a l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
I es RECOMANA de no col·locar el nou tancament de l’obertura de la façana sud-oest del cobert annex a
la masia.
Es fa constar que aquest acord s'adopta en base a la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no
prejutja l'adequació o la no adequació del projecte a la normativa urbanística o qualsevol altra possible
normativa concurrent que li sigui d'aplicació, ja que l'anàlisi d'aquesta qüestió excedeix la competència
d'aquesta Comissió.
D'acord amb allò que disposa l'article 20.3 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya i l'article 19.5 de la Llei 40/2015, d'1
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, es fa constar expressament que aquest certificat s'emet
abans de l'aprovació de l'acta i, per tant, sense perjudici de la ulterior aprovació d'aquesta”.

En data 26 d’agost de 2020 i en compliment de lo establert a l'article 188.3 del Text refós de la llei
d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe dels
Serveis tècnics en sentit favorable a la llicència sol·licitada, amb el contingut que es transcriu a
continuació:
“Sol·licitud de llicencia d’obres en Sòl No Urbanitzable ( SNU ) de reforma i Consolidació de les façanes de la
Masia de Torre de Foix sense afectar la volumetria existent ,declarat BCIN ( Bé Cultural d’Interès Nacional )
l’any 1949 número registre 928-MH , al terme de Guardiola de Berguedà.
INFORME
1.- Propietat finca:
L’edifici és de propietat privada, i forma part d’una finca dedicada a l’explotació agrícola i ramadera.
Les referències cadastrals corresponents a les finques afectades pel projecte, són :
masia: 001303100DG07F0001LR / Finca 08098A010000520000QR
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Promotor:
Tècnic redactor:
Col·laborador:
Actuació:

Torre de Foix
BCIN – Monument Històric (BCIN-MH)
Núm. Registre: 928-MH (R-I-51-5499)
Decret 22.04.1949 (BOE 05.05.1949) DAP2 LPCC
La Torre de Foix S.C.P.
Josep M. Claret i Sala, arquitecte
Pere Cascante Torella , arqueòleg
Projecte de reforma i consolidació de les façanes de la masia la
torre de Foix de Guardiola de Berguedà
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Element:
Protecció:

Guardiola de Berguedà (Berguedà)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Exp. núm. 15/20

El conjunt de la masia i l’església de la Torre de Foix, estan situats al sud-oest del nucli urbà de Guardiola de
Berguedà, al costat est del camí veïnal que uneix la carretera B-400 de Guardiola a Saldes amb el barri de
Sant Corneli del municipi de Cercs.
El Terme municipal de Guardiola de Berguedà està troba situat a la part nord de la comarca del Berguedà. Té
el nucli urbà principal situat a l’aiguabarreig de les aigües del Llobregat i del Bastareny i es desenvolupa al
llarg de l’antiga carretera C-1411 i l’antiga via de tren, que circulaven paral·lelament. Té una part de població
disseminada, i repartida en els antics nuclis agregats de Gréixer, Gavarrós, Brocà, Sant Climent de la Torre
de Foix, el Collet ).

Aquest fet va provocar que el novembre de 2019 , l’arquitecte redactor Josep Mª Claret i Sala i la propietat de
la Torre de Foix SCP, es posessin amb contacte amb el redactor d’aquest informe per a la realització d’un
estudi històric i constructiu de les façanes de la masia amb la finalitat de complementar al PBE de reforma de
les diferents façanes i així justificar les intervencions proposades a la Comissió de Patrimoni Cultural de la
Catalunya Central. Aquest document ha estat realitzat entre els mesos de novembre i desembre de 2019.
b.- El projecte presentat contempla la reforma i consolidació del conjunt de façanes que defineixen el
volum de l’edifici,sense afectar la volumetria existent , respectant tots els elements característics i
patrimonials definits en l’estudi històric i arquitectònic que acompanya el present expedient.
Entre les actuacions previstes s’inclou la col·locació de nous tancaments exteriors. D’una manera general es
preveu la renovació i substitució de tots els elements actuals ja que, el pocs que en resten, estan molt
malmesos i no són recuperables (tampoc es poden considerar valuosos des del punt de vista històric).
Justificació general dels criteris adoptats en la rehabilitació i consolidació:
a.- Aconseguir la consolidació i reforma de les façanes de l’edificació, respectant tots els elements d’interès
històric i/o arquitectònic, amb l’objectiu final d’assegurar la conservació i manteniment d’un edifici amb un clar
interès històric i patrimonial.
b.- Permetre una futura intervenció a l’interior de la masia amb l’objectiu de destinar-la a l’ús de turisme rural
que anirà acompanyat d’una vessant, també cultural, amb les visites a la torre rehabilitada. La utilització
continuada de l’edifici derivada del nou ús, contràriament amb el que passa en els edificis buits i tancats,
garantirà un manteniment i conservació allargats en el temps.
El projecte té el seu fonament legal en la Llei 9/1993, de 30 de setembre de Patrimoni Cultural Català. i en
els articles 96 a 100, del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei
d'Urbanisme, consolidat per les modificacions introduïdes per la Llei 3/2012, del 22 de febrer de modificació
del text refós i per la Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres, i en els articles 117 i 118 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, d'aprovació del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
Criteris generals I descripció de les obres projectades:
El projecte preveu la reforma , consolidació i neteja de totes les façanes del conjunt de l’edificació de la
masia de Torre de Foix, sense modificar la volumetria existent del conjunt.
En el procés de restauració i tractament dels paraments es seguirà un criteri de respecte total a les
preexistències, de forma que, una vegada rehabilitades les façanes, es pugui seguir visualitzant les diferents
tècniques constructives existents a l’edifici, així com les èpoques a les que corresponen cada una d’elles, de

-4-

Número: 2020-0016 Data: 22/10/2020

quedi plenament justificada. Aquest estudi ha estat elaborat sota les directrius i consells dels Serveis
Territorials de Cultura de la Catalunya Central després d’haver efectuat una visita al lloc.
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a.- L’estudi històric, arquitectònic i constructiu de les façanes de la masia de Torre de Foix l’ha
realitzat l’arqueòleg Pere Cascante Torrella , contractat per la propietat Torre de Foix SCP i representada
per Joan Noguera.. El principal objectiu és el d’elaborar un estudi històric i arquitectònic de les façanes amb
la finalitat de documentar els elements que la formen de cara a la seva posterior rehabilitació i restauració i
sempre d’acord amb al normativa vigent. Atès que l’immoble figura protegit en la protecció de BCIN (Bé
cultural d’Interès Nacional ) amb la categoria de monument històric , i atès que el municipi de Guardiola de
Berguedà disposa de catàleg de masies i cases rurals així com inventari de Patrimoni Cultural i tenint present
el que estipula la Llei 9/93 de Patrimoni Cultural Català Art, 34 és imprescindible realitzar un estudi històric i
constructiu de les façanes del bé per tal que la proposta de rehabilitació i/o restauració.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.- Intervencions a realitzar a la Masia de Torre de Foix:

forma que es puguin destriar, per exemple, els vestigis d’elements constructius del 1.200, dels paraments de
la torre de cantonada i de la part de la casa que corresponen al 1.400.
El procés s’iniciarà amb la neteja i repicat dels paraments, eliminant les restes de morters o esquerdejats
existents, que siguin conseqüència de reparacions fetes sense massa cura i en èpoques recents, recuperant
i revaloritzant els elements identificats i detallats en l’estudi històric. En aquesta fase s’identificaran i es
recuperaran, també, sempre que sigui possible, aquells elements, actualment amagats o dubtosos, que
tinguin algun interès històric o tipològic, d’acord amb el criteri de la direcció de l’obra, i particularment el de
l’arqueòleg que en farà el seguiment.

Aquesta solució, es adoptada actualment en molts edificis històrics, i manté la diferenciació entre els
elements originaris i els que corresponen a les noves intervencions, mantenint però, gràcies al color i acabat
elegit, la coherència del conjunt de l’actuació.
Com a conseqüència de l’aplicació dels criteris descrits, les actuacions no comportaran pràcticament cap
tipus de reforma important o modificació en les façanes sud-oest, nord-oest i nord-est, més enllà de la neteja
i consolidació de paraments, la recuperació d’obertures antigues (espitlleres i finestres actualment tapiades) i
altres elements d’interès històric, i la col·locació dels tancaments a les obertures amb els criteris descrits.
La proposta plantejada per Josep Mª Claret i Sala pretén consolidar les façanes sud-oest,nord-oest, nord-est
amb morter de calç de color terrós segons la gamma cromàtica dels morters conservats, omplint-ne els junts i
evitar la penetració de qualsevol tipus de filtració o humitat. Aquesta operació comportarà el repicat dels
paraments verticals amb el corresponent seguiment arqueològic per tal de poder documentar els elements
que ens han quedat dubtosos en aquest primer estudi, com ara espitlleres defensives i restes d’obertures
paredades de difícil identificació. Aquesta tasca es portarà a terme amb el corresponent permís
d’intervenció arqueològica que implicarà la presència d’un arqueòleg director en el moment de portar
a terme els treballs d’acord amb el que estipula la Llei 9/93 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural
Català. En aquesta operació es sanejaran les fusteries existents i es substituiran per altres de fusta o alumini
lacat amb colors similars a la fusta. En quant a les espitlleres que s’hi volen obrir de nou , la proposta pretén
sanejar-les i protegir-les amb un vidre situat uns cm del pla de façana de manera que no es vegi des de
l’exterior i per contra es pugui accedir per la part interna. No es preveu l’increment de la cota de la coberta
atès que ja va ser restaurada fa uns anys. L’objectiu es de posar en valor els trets originals i remarcar els
diferents episodis de reforma.
La façana que s’hi preveu portar un nombre més elevat de reformes correspon amb la façana sud-est . En
aquesta s’hi pretén construir dues eixides mes a cada costat de la galeria correguda a sud i donar llum a
l’interior de l’edifici ja que les finestres que actualment il·luminen l’interior son petites i de reduïdes
dimensions. Malgrat que no s’evidenciï la presencia d’aquests arcs al costat de l’eixida principal , si que es
pot demostrar que les finestres que actualment hi ha tenien un aparell similar a l’arc principal i construïdes en
arc de mig punt de perfil rebaixat i amb les dovelles col·locades a “sardinell”. Amb tot no es habitual trobar a
la zona galeries d’arcs rebaixats similars a les que es proposa realitzar sinó tot el contrari ja que esdevé un
element molt comú en les masies de l’època moderna i de mitjans del segle XVIII. A tall d’exemple cal posar
com a paral·lels mes propers la masia de Pardinella de Gavarrós a Guardiola de Berguedà, la masia de
Susèn a Maçaners, la masia del Bruc a la Pobla de Lillet , o la masia de Ca l’Agustinet a Vallcebre. Totes
elles es caracteritzen per tenir galeries corregudes o eixides coronades en arc de mig punt al pis principal tal i
com succeeix a la masia de la Torre de Foix.
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Pel que fa als tancaments, es projecta la col·locació de finestres amb una perfileria d’alumini lacat color fosc
amb trencament de pont tèrmic i cambra aire. El color previst de la perfileria t d’alumini lacat serà de color
fosc, similar al que tenia la fusta antiga, tal com es detalla en els plànols del projecte. S’ha optat per aquesta
solució tenint en compte la possibilitat de minimitzar les seccions de la perfileria que ens dóna aquest
material i la conveniència d’utilitzar materials que permetin una bona conservació.
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a) Les espitlleres que, per la seva situació respecte als nivells actuals dels sostres o murs, puguin utilitzar-se
com a ventilació, il·luminació o visió a l’exterior, es mantindran obertes en tot el gruix del mur, i es col·locaran
tancaments de vidre en la cara interior.
b) Les que no permetin aquesta solució per l’existència d’elements constructius (sostres, murs, parets o
envans, etc.) que ho impedeixen, es reformaran igualment, mantenint-les obertes i
consolidades en el parament exterior, de forma que es puguin distingir i valorar perfectament com el que són,
però es mantindran tapades amb paret per la cara interior.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Seguint aquest criteri, es preveu recuperar la totalitat d’espitlleres existents als diferents nivells de les
façanes adoptant, però d’una manera general, dues solucions constructives alternatives segons la situació i
característiques de les mateixes:

3.- Documentació històrica :

Les Normes Subsidiàries de planejament de Guardiola de Berguedà, van ser aprovades definitivament per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona el 5 d’abril de 1990, i publicat al D.O.G.C. al núm. 1581 el 10
d’abril de 1992, i qualifica aquesta zona del conjunt de la masia de Torre de Foix com a Sòl No Urbanitzable ,
zona 13 Agrícola , i la masia i l’església de Sant Climent tenen catalogació com a monument històric
( BCIN). Aquestes obres no suposen cap modificació o increment dels volum existents. Són obres de
manteniment i conservació de les façanes.
CAPÍTOL XVII.
ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE
Constituiran sòl no urbanitzable totes aquelles zones del municipi que no estiguin incloses en les categories
abans mencionades: sòl urbà i sòl apte per urbanitzar. A més s’inclouran aquells espais en que el
planejament determini atorgar-les-hi una protecció especial, en raó del seu excepcional valor agrícola,
forestal o ramader, de la possibilitat d’explotació dels seus recursos naturals, dels seus valors paisatgístics,
històrics o culturals o per la defensa de la fauna, la flora o l’equilibri ecològic.
13 – AGRÍCOLA
Art. 220 - Definició
El sòl qualificat com “Agrícola” contempla les àrees on el cultiu de les terres es predominant i les condicions
efectives per la producció agrícola i la seva evolució son més favorables.
Les Normes subsidiàries de Planejament preserven aquest procés agrícola.
Art. 221 - Règim
El sòl agrícola forma part del règim no urbanitzable d’especial protecció, pel desenvolupament del cultiu de la
terra.
Art. 222 - Moviments de terres
En aquesta classificació no es permeten els moviments de terres, excepte per aportacions a l’estrat productiu
o mantell cultivat, per aquesta activitat.
La instal·lació d’electricitat i fontaneria no originaran cap moviment de terres permanents.
Art. 223 - Activitats admeses
S’admeten les activitats pròpies de les explotacions agràries vinculades directament i les de utilitat pública i
social.
Explotacions agràries d’àmbit familiar ho seran les derivades del conreu, úniques admeses normalment.
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4.- Planejament vigent:
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Noticies històriques: En origen fou una fortalesa; el primer cop que apareix documentada és el 1408. La
masia i l'església eren propietat del monestir de St. Llorenç prop de Bagà; l'any 1457 l'abat va vendre el mas i
la batllia de la torre Foix a Joan de Foix, donzell de Bagà, membre d'una família que des d'inicis del s. XV
eren procuradors dels barons de Pinós. Al s. XVII les edificacions gòtiques foren transformades en masia
d'esquema clàssic, essent els propietaris la família Foix Descatllar; a finals d'aquest s. XVII passà als
Solanell de Foix de Ripoll que hi establiren masovers. El 1829 retornà a la branca dels Foix de Bagà que el
1920 la vengueren a Carbons de Berga S. A.. Aquesta empresa minera hi explotava el carbó a cel obert fins
poc abans dels noranta del s. XX.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La masia Torre de Foix va ser declarat BCIN ( Bé Cultural d’Interès Nacional ) per Decret de 22/04/1949 i
publicat al BOE el 05/05/1949 número de registre Monument Històric 928-MH
R-I-51-5499 .
Descripció : Construcció gòtica que consta de dues parts ben diferenciades: una torre de planta rectangular
amb planta baixa i tres pisos superiors coberts a una sola vessant i un mas, també de planta rectangular,
units entre sí en origen per un pont o passarel·la de fusta. Els dos edificis quedaren units al s. XVII al quedar
integrats dins de l'estructura d'una masia clàssica coberta a dues aigües amb el carener perpendicular a la
façana de migdia. La torre encara conserva part de les obertures originals (espitlleres a la planta baixa,
finestres d'arc de mig punt i porta d'arc adovellat al primer pis) així com la masia (finestres d'arc de mig punt
al mur de migdia i ponent i espitlleres a la planta baixa).

Són doncs, les activitats que es relacionen amb la preparació, el rec, l’abonament i la protecció del sòl, així
com aportació d’elements de sembra i collita de la producció.
Art. 224 - Usos prohibits
Es prohibeixen en aquesta zona els següents usos:
1) Usos industrials, excepte els destinats a granges.
2) Les extraccions de terres i àrids, excepte per determinades substitucions racionalitzades de l’explotació,
les quals seran informades pel Departament d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat.
3) La resta de les activitats extractives.
4) Els abocadors de brossa i de tota de classe de residus.

8) Els serveis tècnics.
9) S’especifica que la supressió de la prohibició dels usos esportius, culturals , d’oci , turisme i altres
equipaments , només regeix per les edificacions existents.
Art. 225 - Edificació
1. Es prohibeix en aquesta zona tota edificació amb l’excepció de les masies existents i habitatges dels
usuaris.
2. Sols s’admetran:
a) En les masies existents, quant es justifiqui l’activitat d’àmbit familiar, o d’utilitat pública i social , respecte a
ampliacions, cobricions i similars per a usos admesos.
b) En el cas de propietats de famílies de pagès s’admetran edificacions al servei dels usos admesos derivats
del conreu, inclús de habitatge per la construcció d’una masia, sempre que existeixi la unitat de conreu
rentable , així com informe favorable de la Generalitat escaient.
Les llicències d’edificació hauran de tramitar-se seguint el que determina els articles 85, 86 i 43 de la “ Ley
del Suelo”.
Les indústries existents en sòl no urbanitzable en el moment de l’aprovació inicial de les Normes de
Planejament s’hauran d’identificar i quedar degudament inventariades.
Art. 226 - Xarxa viària
Els camins de nova creació únicament seran admesos, degudament informats pel Departament d’Agricultura,
quant sigui necessaris per una explotació forestal. Els nous habitatges pels que s’obtingui llicència seguint el
procediment regulat per l’art. 43 de la “ Ley del Suelo” no podran comportar l’obertura de nous vials.
La seva pavimentació es justificarà igualment, i la seva amplada no superarà normalment els 4 metres
efectuant-se el traçat d’acord amb la parcel·lació, resseguint els límits sense diagonalitzar les finques.
La xarxa de camins i límits seran els únics llocs de pas per les instal·lacions al servei dels camps.
Art. 227 - Parcel·lació
Es prohibeixen les parcel·lacions o segregacions de terrenys que originin un fraccionament de les propietats
en unitats o peces. Només excepcionalment s’admetran les segregacions que es justifiquen per explotacions
agrícoles i compleixin l’extensió vigent de la unitat mínima de cultiu. Aquesta extensió es tindrà que complir
tant en la peça originada com en la original de la segregació, una vegada dividida.
Art. 228 - Hivernacle
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7) L’ús forestal.
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6) L’ús residencial en totes les acceptacions de habitatge, excepte el familiar per a ús dels propietaris i
parcers de l’explotació , i els relacionats amb l’interès públic i social.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5) Els usos d’emmagatzematge, venda i similars, excepte els familiars.

S’admeten els hivernacles (construccions provisionals o fixes, transparents, en forma d’ombracles, abrics
hivernacles, etc. amb les condicions següents:
1.- La distància als límits de la parcel·lació serà de 2 metres com mínim.
2.- No causarà ombres als veïns.
3.- La seva longitud màxima serà de 50 metres.
Art. 229 - Tanques d’explotacions
Les tanques que és construeixin en explotacions agràries permetran el pas de la llum.
Art. 230 - Àmbit dels torrents
El pas de torrents o sèquies naturals serà objecte d’una protecció acusada de la seva vegetació de ribera, i
l’explotació que hi hagi permetrà que segueixi la seva funció d’aguantar els marges.
El cultiu es limitarà sense destruir la mencionada vegetació i quant no existeixi, es plantarà convenientment.

Valorada la proposta i vist l’informe de la ponència, la Comissió ACORDA PER UNANIMITAT,
AUTORITZAR, segons estableix l’article 2.1 a) del Decret 276/2005, de 27 de desembre, de les
comissions territorials del patrimoni cultural, el Projecte de reforma i consolidació de les façanes de
la masia la Torre de Foix de Guardiola de Berguedà (Berguedà), que s’haurà de realitzar seguint els
criteris establerts a l’article 35.1 de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català.
I es RECOMANA de no col·locar el nou tancament de l’obertura de la façana sud-oest del cobert
annex a la masia.
Es fa constar que aquest acord s'adopta en base a la normativa de patrimoni cultural i, per tant, no prejutja
l'adequació o la no adequació del projecte a la normativa urbanística o qualsevol altra possible normativa
concurrent que li sigui d'aplicació, ja que l'anàlisi d'aquesta qüestió excedeix la competència d'aquesta
Comissió.
6.-S’ha presentat un estudi bàsic de seguretat i salut i l’assumeix de la direcció d’obres .
Abans de començar les obres es presentarà assumeix de coordinador de seguretat i salut complint amb
normatives COVID per tal de ser incorporades les mesures dictades pel Ministerio de Sanidad per prevenir el
risc de contagi per coronavirus SARS-CoV-2 en el pla de seguretat i salut en el treball previst en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, per el que se estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut
en les obres de construcció.
7.-Abans de començar les obres s’ha de justificar la Regulació d’enderrocs i residus de la construcció
.D.210/2018 , D.201/1994 , D.161/2001 , i D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals i d’Ecoeficiència
als edificis, i Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). En cas de
generar residus de la construcció en l’obra el constructor contractarà un gestor de residus per la seva retirada
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En data 1 de juliol de 2020 la Comissió Territorial del Patrimoni Cultural de la Catalunya Central, en
sessió que va tenir lloc el 26 de juny de 2020 va adoptar, entre d’altres, el següent acord:
Exp. núm. 15/20 Guardiola de Berguedà (Berguedà)
Element: Torre de Foix
Protecció:  BCIN – Monument Històric (BCIN-MH)
Núm. Registre: 928-MH (R-I-51-5499)
Decret 22.04.1949 (BOE 05.05.1949) DAP2 LPCC
Promotor: La Torre de Foix S.C.P.
Tècnic redactor: Josep M. Claret i Sala, arquitecte
Col·laborador: Pere Cascante Torella , arqueòleg
Actuació: Projecte de reforma i consolidació de les façanes de la masia la torre de Foix de Guardiola
de Berguedà
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5.- Aquestes obres son de reforma i Consolidació de les façanes de la Masia de Torre de Foix en Sòl
No Urbanitzable ( SNU ) , sense afectar la volumetria existent, i al ser un edifici declarat BCIN ( Bé
Cultural d’Interès Nacional ) l’any 1949 número registre 928-MH , al terme de Guardiola de Berguedà,
la intervenció ha de ser autoritzada per la Comissió Territorial del Patrimoni cultural de la Catalunya
Central , d’acord amb allò que disposa el Decret 276/2005 de 27 de desembre, de les comissions
territorials del patrimoni cultural.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En l’àmbit dels torrents s’evitarà el pas de camins.

i control , i s’haurà de presentar a l’ajuntament el certificat d’acceptació runes per un gestor de residus
autoritzat.
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi
en opinió d’aquest tècnic, i si l’informe de caràcter jurídic no disposa el contrari, no hi ha cap tipus
d’impediment urbanístic per INFORMAR FAVORABLEMENT, a la llicència d’obres en Sòl No
Urbanitzable ( SNU ) de reforma i Consolidació de les façanes de la Masia de Torre de Foix sense
afectar la volumetria existent ,declarat BCIN ( Bé Cultural d’Interès Nacional ) l’any 1949 número
registre 928-MH , al terme de Guardiola de Berguedà, condicionat al compliment dels apartats
anteriors”.

Primer.- Concedir llicència d'obres a l’empresa “LA TORRE DE FOIX, SCP”, per dur a terme les obres
de reforma i consolidació de façanes de la Masia Torre de Foix, sense afectar la volumetria existent,
d'acord amb les determinacions següents:
a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte presentat juntament amb la
sol·licitud i a les normes de planejament vigents en aquesta localitat. Així mateix ha de respectar allò
establert a l’estudi bàsic de seguretat i salut.
b) En tot cas caldrà complir les determinacions i condicionats imposats per la normativa vigent i
els imposats per l’arquitecte contractat per l’Ajutnament, en el seu informe anteriorment transcrit i a les
determinacions establertes pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, quina còpia
s’acompanya a la present.
Segon.- Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim d'1 any, a partir de la notificació d'aquesta
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a
partir de la notificació d'aquesta resolució.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.
5) ACORD D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I
MILLORA DE DIVERSOS CAMINS – ADF 2020 - A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vist l’expedient del contracte menor d’obres tramitat a instàncies de l’Alcalde per la contractació de les
obres d’arranjament de diversos camins de Guardiola de Berguedà incloses dins de les actuacions de
l’ADF 2020, d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona, amb un pressupost de
21.023,00 € (IVA Inclòs).
Es sol·licità pressupost a les empreses que seguidament es detallen, les quals presentaren les
següents propostes:
-

CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA, S,L:

-

o Import: 21.023,000 € (IVA Inclòs), més 12tn de graveta addicionals.
ESPECIALITATS CONSTRUCCIÓ ALTA MUNTANYA, S.L.:
o Import: 21.023,00 € (IVA Inclòs).
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Codi Validació: APC66AK5JR2LAX3D5FTWEYNCG | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 9 de 20

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 9 de juliol de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Examinada la documentació obrant a l’expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles
53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny,

-

EXCAVACIONS MIRALLES, S.L:
o Import: 21.023,00 € (IVA Inclòs), més 2'1 km addicionals, aportació de 150tn de
graves addicionals.

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Quart.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari, a la resta d’empreses licitadores i a la tresorera
de l’ajuntament.
6) ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER LA
CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A L’ANY 2020
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 38/2003, 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 de Guardiola de Berguedà, que fou
aprovada pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 23 de desembre de 2.009 i publicada definitivament
al BOP número 53 de data 3 de març de 2.010 (en endavant l’Ordenança).
Atès que aquesta Ordenança estableix en el seu article 11.2 que la concurrència competitiva és la
forma ordinària de concessió de subvencions, de conformitat amb allò previst a l’article 22 de la LGS.
Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari contribuir al finançament de manifestacions
que es duguin a terme per entitats o associacions sense ànim de lucre del municipi de Guardiola,
degudament constituïdes al registre d’Entitats Jurídiques, que desenvolupin activitats d’interès públic o
social pels habitants de Guardiola de Berguedà.
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Tercer.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per mantenir els camins del municipi en òptimes
condicions i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

Codi Validació: APC66AK5JR2LAX3D5FTWEYNCG | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 10 de 20

Segon.- ADJUDICAR el referit contracte a l’empresa “EXCAVACIONS MIRALLES, S.L” pel preu de vinti-un mil vint-i-tres euros (21.023,00) (IVA Inclòs), amb els termes i condicions establerts a l’expedient i a
la proposta econòmica presentada pel contractista.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la contractació del contracte d’obres d’arranjament i millora de diversos camins de
Guardiola de Berguedà, incloses dins de les actuacions de l’ADF 2020, d’acord amb la proposta
efectuada per la Diputació de Barcelona, mitjançant un contracte menor d’obres, per un import de
21.023,00 € (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 450/21000, entenent acreditada la
necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord
amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Vist que l’import total que es preveu destinar al foment d’aquestes activitats és de 10.100,00 € previstos
en les aplicacions pressupostàries 340/48901, 330/48901, 320/48901 i 231/48901 del pressupost de
l’exercici 2020, tenint en comte que els imports per eixos que es podran assignar són els següents:
- Activitats que fomentin l’esport al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin la cultura al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin l’educació al municipi: 2.100,00 €
- Activitats de caràcter social que es duguin a terme al municipi: 1.000,00 €
Vist que l’article 12 de l’Ordenança en concordança amb l’article 14.3, estableix que conjuntament o
prèviament a la convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents
bases reguladores.

Atès que per donar compliment al principi de publicitat que ha de regir el procés de selecció, i de
conformitat amb allò previst als articles 13.3 i 14.3 de l’Ordenança, i 142 del ROAS, s’ha de publicar el
corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província amb el contingut d’aquestes Bases Reguladores i
de la seva convocatòria, tot determinant el termini de presentació de sol·licituds.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- APROVAR les bases reguladores per a l’atorgament de subvencions mitjançant procediment
de concurrència competitiva, amb l’objecte contribuir al finançament de manifestacions que es duguin a
terme per entitats o associacions sense ànim de lucre al municipi de Guardiola, degudament
constituïdes al registre d’Entitats Jurídiques, que desenvolupin activitats d’interès públic o social pels
habitants de Guardiola de Berguedà per a l’exercici 2.020, el text íntegre de les quals és el següent:
A

1.- Objecte de la subvenció.
L’objecte d’aquesta línia d’ajuts és contribuir al finançament de manifestacions que es duguin a terme per entitats o
associacions sense ànim de lucre al municipi de Guardiola, degudament constituïdes al registre d’Entitats
Jurídiques, que desenvolupin activitats d’interès públic o social pels habitants de Guardiola de Berguedà.
Les activitats objecte de la subvenció seran activitats organitzades al llarg de l’any 2020, i han d’anar destinades a
alguna de les següents finalitats:
- Fomentar l’esport al municipi
- Promoure i difondre la cultura al municipi
- Promoure i difondre l’educació al municipi
- Promoure i difondre les activitats de caire social al municipi.
2.- Requisits per ser beneficiari de la subvenció.
Podran ser beneficiaris de la subvenció, aquelles entitats o associacions que, legalment constituïdes i inscrites al
registre corresponent, i sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions de contractar contingudes a
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“BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA PER LA CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS
ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER L’ANY 2020
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Atès que el contingut de les presents Bases Reguladores i de la convocatòria s’ajusta a allò previst als
articles 17.3 i 23.2 de la LGS, així com a allò previst als articles 13.4 i 14.2 de l’Ordenança.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que en aquest cas concret cal procedir a l’aprovació conjunta de les Bases reguladores i de la
seva convocatòria.

l’article 13 de la Llei 28/2003, de 17 de novembre, Llei General de subvencions (LGS), realitzin activitats descrites
a l’article anterior.
Caldrà acreditar-se la personalitat jurídica de l’entitat inscrita al registre corresponent i una declaració jurada de no
estar afectada per cap de les prohibicions de l’article 13 de la LGS.
Cada entitat podrà presentar com a màxim un projecte.
3.- Termini i forma de presentació de les sol·licituds.
El termini de presentació de sol·licituds serà d’UN MES, a comptar a partir de l’endemà de la publicació de la
convocatòria al Butlletí Oficial de la Província.
L’incompliment dels requisits i del termini de presentació de les sol·licituds establerts en aquestes bases, suposa la
inadmissió de la sol·licitud.

-

Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte a una convocatòria anterior i ja estan en
possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.
La documentació a presentar s’haurà de presentar en dies i hores d’oficina al registre general de l’Ajuntament, o
bé a través del sistema de tramitació electrònica.
4.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació.
En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incomplerta, es requerirà al beneficiari, per tal que en
el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la notificació, procedeixi a la seva rectificació i/o a
l’esmena necessària, amb indicació que si no es fa així, s’entendrà que ha desistit de la seva sol·licitud.
5.- Procediment de concessió.
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-

Imprès de sol·licitud degudament complimentat.
Fotocòpia compulsada del DNI, o document equivalent, del representant legal de l’entitat.
Fotocòpia compulsada de l’escriptura de constitució de l’entitat o dels seus estatuts, degudament
inscrits al registre corresponent.
Fotocòpia compulsada de la inscripció en el Registre corresponent.
Fotocòpia compulsada del número d’identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
Declaració responsable de la concurrència dels requisits per poder ser beneficiari de la subvenció.
Declaració de compromís del compliment de les condicions imposades per l’atorgament de la
subvenció.
Declaració de les subvencions o altres ingressos obtinguts per a la mateixa finalitat i compromís de
comunicar les que s’obtinguin en un futur.
Memòria de l’activitat o activitats a realitzar per la qual es demana subvenció, en la qual s’inclogui:
o Projecte programa anual de l’entitat, especificant el nom o títol de l’activitat o activitats que
es duran a terme per l’entitat. Descripció. Objectius. Data de realització,....
o Pressupost detallat dels ingressos i de les despeses indicant expressament la subvenció
que es demana a l’Ajuntament i d’acord amb el detall següent:

Pressupost global

Quantitat sol·licitada

Aportació pròpia

Aportacions d’altres organismes, si s’escau (confirmades o previstes).
o Cofinançament amb altres administracions o empreses.
o Concretar la repercussió del projecte o activitat així com el nombre de destinataris o
beneficiaris de l’activitat.
o Nombre de membres de l’entitat.
o Concretar si es tracta d’un projecte nou i creatiu.
o Foment de la igualtat i millora dels col·lectius més vulnerables.
o Foment de la participació activa de la població
o Concretar el grau de participació i col·laboració de l’entitat amb altres entitats del municipi.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la sol·licitud de subvenció s’hi haurà d’adjuntar la documentació següent:

El procediment de concessió de les subvencions regulades en les presents Bases Reguladores serà el de
concurrència competitiva.
6.- Import màxim de les subvencions i criteris objectius d’atorgament de subvenció
L’import màxim destinat a aquesta convocatòria és de 10.100 €, previstos en les aplicacions pressupostàries
340/48901, 330/48901, 320/48901 i 231/48901).
Els imports per eixos que es podran assignar són els següents:
- Activitats que fomentin l’esport al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin la cultura al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin l’educació al municipi: 2.100,00 €
- Activitats de caràcter social que es duguin a terme al municipi: 1.000,00 €

L’existència d’un projecte o programa anual que contingui més d’una activitat (fins a 10 punts)
L’existència d’un pressupost detallat, la seva qualitat i la seva coherència (fins a 10 punts)
L’existència d’un cofinançament d’altres administracions o empreses (fins a 10 punts)
La repercussió o benefici de l’activitat o projecte per un major nombre de destinataris (fins a 10 punts)
El nombre de membres que aglutina la entitat (fins a 10 punts)
La qualitat del projecte o activitat (fins a 10 punts)
La innovació i creativitat (fins a 10 punts)
El foment de la igualtat i millora dels col·lectius més vulnerables (fins a 10 punts)
El foment de la participació activa de la població (fins a 10 punts)
La participació i col·laboració amb altres entitats del municipi (fins a 10 punts)

Les sol·licituds que no arribin a un mínim de 30 punts en la ponderació dels criteris objectius, no podran assolir la
condició de beneficiari/ària.
En cap cas l'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin excedirà el 100% del cost total de l'activitat
subvencionada, i fins esgotar la consignació pressupostària anteriorment fixada. En el cas que no s'esgoti aquest
import, podrà aplicar-se el romanent a la següent convocatòria.
Les subvencions consistiran en una dotació econòmica no percentual i seran concedides en funció de les
disponibilitats pressupostàries.
7.- Import individualitzat de les subvencions
L’import de subvenció a concedir a cada una de les entitats es determinarà en forma proporcional entre els/les
sol·licitants, en relació als resultats de la fórmula de càlcul següent: 40% en funció del pressupost i 60% en funció
dels punts obtinguts mitjançant els criteris establerts en el punt 7 d’aquestes bases.
En cap cas l’import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb subvencions o ajuts d’altres
administracions públiques o privats o de particulars, nacionals o internacionals, el cost de l’activitat que ha de
portar a terme l’entitat. Per comprovar aquest punt els sol·licitants realitzaran una declaració on faran constar totes
les subvencions rebudes pel mateix concepte.
8.- Òrgan competent per la resolució del procediment de concessió.
El procediment de concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.
La proposta de concessió, serà elaborada per un òrgan col·legiat amb la composició següent:

-13-

Número: 2020-0016 Data: 22/10/2020

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Codi Validació: APC66AK5JR2LAX3D5FTWEYNCG | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 13 de 20

El 40 % de la quantia total es distribuirà proporcionalment entre tots els beneficiaris en funció del pressupost total
de cadascuna de les entitats beneficiaries. L’altre 60 % de la quantia total en funció de la puntuació mitjana
obtinguda en la valoració dels següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada sobre una
puntuació màxima de 100 punts:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin els requisits establerts a les presents bases
reguladores d’acord amb la fórmula següent:

-

El regidor d’esports o persona en qui delegui.
El regidor de cultura o persona en qui delegui.
El regidor d’ensenyament o persona en qui delegui
Un regidor de l’Agrupació d’Electors de Guardiola.
La Tresorera de l’Ajuntament.
Un funcionari de l’Ajuntament que assumirà la secretaria d’aquest òrgan col·legiat i elaborarà les
actes resultants de les reunions que es duguin a terme.

L’òrgan competent per a la concessió de la subvenció serà aquell que per llei es designi o que tingui delegada la
competència.
L’òrgan competent per a la concessió podrà de forma motivada deixar desert el procés de selecció o no esgotar
l’import total previst.

10.- Acceptació de la subvenció.
La subvenció s’entendrà tàcitament acceptada pel beneficiari pel transcurs d’un mes, a partir de la recepció de
l’acord de concessió, sense que hagi manifestat expressament les seves objeccions.
11.- Obligacions dels beneficiaris
Són obligacions dels beneficiaris d’aquesta subvenció, a més de les especificades a l’article 14 LGS, les que tot
seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas correspongui i la incoació de
l’expedient de reintegrament de la subvenció:
-

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 d’acord amb l’establert a les presents bases.
Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la
Seguretat Social.
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 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.
El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar beneficiari/ària, si bé
s’admetrà la possible compensació de desviacions entre les diverses despeses que l’integren.
Els/les beneficiaris/àries hauran de donar publicitat de les subvencions i ajudes percebudes, en base
a allò establert a la Llei 19/2013.
Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de conservar
per un període no inferior als 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de
les justificacions.

12.- Despeses subvencionables.
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L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà farà públiques les subvencions concedides mitjançat un anunci al taulell
d’edictes de l’Ajuntament i a la web, en el termini de tres mesos a partir de la data de fi de la prestació de
sol·licituds. En aquest anunci hi constarà el nom de l’entitat; el títol de l’activitat subvencionada; i la quantitat de la
subvenció concedida. Igualment en el termini de deu dies des de la data d’aprovació de la resolució, seran
notificades als interessats d’acord amb allò previst a l’article 59 LRJPAC. La manca de resolució dins el termini
indicat tindrà efectes desestimatoris. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa
es pot interposar recurs contenciós-administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la
seva notificació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant del mateix
òrgan municipal que ha dictat la resolució, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la recepció de la
seva notificació.
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S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades dins del termini establert, i es
resoldrà en un únic acte administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

9.- Termini pel seu atorgament

Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de l’activitat subvencionada i
s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:
-

Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable
Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat
Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats
Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, etc...
Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible pel desenvolupament de
l’activitat.

13.- Subcontractació.
Podran subcontractar-se tota o parcialment el desenvolupament d’aspectes concrets dels que conformen
l’execució de l’activitat subvencionada sempre que el seu pressupost d’execució no superi el límit del 50% del cost
total de l’activitat.
14.- Forma de pagament.
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.
15.- Termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es concedeix la subvenció.
Les entitats i associacions sense ànim de lucre, una vegada hagin realitzat l’activitat per la qual se’ls ha concedit la
subvenció corresponent, hauran de presentar a l’Ajuntament de Guardiola la següent documentació:
-

Un informe o memòria de l’activitat en el qual hi consti l’activitat realitzada, la data i el nombre
aproximat de participants.
Document publicitari de l’activitat en el qual hi consti la col·laboració de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà.
Original i fotocòpia compulsada de les factures que s’han abonat en concepte de l’activitat
subvencionada, com a mínim per import de la subvenció demanada a l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà.
Per a l’acceptació de les justificacions, serà necessari que la despesa hagi estat efectivament pagada
amb anterioritat a l’acabament del període de justificació.

L’activitat subvencionada s’ha de realitzar durant l’exercici en el qual s’atorga la subvenció, en aquest cas des de
l’1 de gener de 2020 i fins al desembre de 2020, i el termini de presentació de justificacions serà com a molt tard
fins el 15 de desembre de 2020.
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Interessos, recàrrecs i sancions administratives
Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l’entitat, associació o col.lectiu
Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de l’entitat o associació.
L’IVA no serà subvencionable.
Despeses de personal i nòmines
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En cap cas seran despeses subvencionables les següents:

En el cas que l’entitat o associació beneficiària no aporti la documentació de la justificació esmentada dins el
termini que s’assenyala, la subvenció serà revocada, previs els tràmits corresponents.
Si els documents justificatius fossin incorrectes o bé, incomplets, es comunicarà a l’interessat la necessitat de
subsanar les anomalies detectades en un termini màxim de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la
notificació, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la revocació o a la reducció de la subvenció segons
correspongui, amb la consegüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
Transcorregut el termini de presentació de la documentació justificativa, sense que aquesta s’hagués presentat, es
procedirà a requerir al beneficiari per tal que presenti en un termini màxim de quinze dies hàbils, a comptar des de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar la subvenció amb
l’obligació de reintegrament en cas d’haver-se avançat el pagament.

17.- Causes de reintegrament.
Els beneficiaris que hagin percebut la subvenció falsejant la documentació o condicions exigides o bé, amagant
aquelles que haguessin impedit la seva concessió per incompliment total o parcial de l’objectiu de l’activitat, o per
incompliment dels terminis de justificació; per resistència o obstrucció en les actuacions de comprovació i control
financer i altres, estaran obligats al reintegrament íntegre de la subvenció, sense perjudici de les altres
responsabilitats que es puguin ocasionar.
18.- Obligats al reintegrament.
Responen solidàriament els membres de les entitats que gaudeixen de la condició de beneficiaris.
Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar, els administradors de les persones jurídiques, que no
realitzin els actes necessaris que fossin de la seva competència per a donar compliment a les obligacions no
satisfetes, així com aquelles que adoptessin acords que fessin possible els incompliments o consentissin el de qui
d’ells en depengui. Així mateix, seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques que
hagin cessat en les seves activitats.

Número: 2020-0016 Data: 22/10/2020

La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions públiques, ens
públics o privats, sempre que no es superi el 100% del cost de l’activitat subvencionada. Els beneficiaris hauran de
comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la
sol·licitud.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

16.- Compatibilitat amb altres subvencions.

En tot el que no es preveu expressament en aquestes bases, és d’aplicació allò previst a la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions, el reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’ordenança municipal general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, les
bases d’execució del pressupost, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú, i altra legislació concordant.
20.- Recursos procedents contra l’acte.
L’acte és una resolució, posa fi a la via administrativa i és susceptible d’impugnació separada per mitjà de recurs
contenciós-administratiu, davant dels jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos.
L’acte es podrà recórrer facultativament per mitjà de recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes davant
de l’òrgan que va dictar-lo o en el seu delegant, quan l’acte es dicti per delegació, presentant la interposició
d’aquest recurs efecte impeditiu per accedir a la jurisdicció contenciosa administrativa, mentre no transcorri el seu
termini per a resoldre i notificar i que serà d’un mes”.

Segon.- APROVAR la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 10.100,00 €, el
contingut de la qual consta incorporat a les anteriors Bases, i pel termini que en elles s’indica.
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19.- Infraccions i sancions.

Tercer.- AUTORITZAR la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import de 10.100 €
amb càrrec a les aplicacions pressupostàries 340/48901, 330/48901, 320/48901 i 231/48901del
pressupost de l’exercici 2020, tenint en comte que els imports per eixos que es podran assignar són els
següents:
- Activitats que fomentin l’esport al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin la cultura al municipi: 3.500,00 €
- Activitats que promoguin i difonguin l’educació al municipi: 2.100,00 €
- Activitats de caràcter social que es duguin a terme al municipi: 1.000,00 €

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I
L’ENTITAT NITS MUSICALS PER L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2020 DEL
FESTIVAL D’ESTIU

REUNITS:
D’una part, la Sra. Àngels Arasa Uriach, que intervé en qualitat de regidora de cultura 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 56ª edició.
Que l’AJUNTAMENT està interessat en col·laborar amb el festival en l’edició 2020 del Festival.
Que la Diputació de Barcelona, dins del marc del catàleg de serveis de l’any 2020 del Pla de la xarxa de
Govern Locals, ha concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut de 2200,00 € per les
despeses ocasionades per 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 2020 del festival Nits Musicals.
SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu
literalment a continuació:
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7) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ENTITAT NITS MUSIALS PER L’ORGANITZACIÓ DE
CONCERTS D’ESTIU DINS L’EDICIÓ 2020 DEL FESTIVAL D’ESTIU

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- PUBLICAR al Butlletí Oficial de la Província i a la web l’anunci de les presents Bases
Reguladores i de la convocatòria, de conformitat amb allò que estableix l’article 14.3 de l’Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament i l’article 124.2 del ROAS.

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 DOS-CENTS EUROS
(2.200,00 €).
2.-PER PART DE NITS MUSICALS:
NITS MUSICALS durà a terme concerts de música en el municipi de Guardiola de Berguedà.
TERCER.- ORGANITZACIÓ

NITS MUSICALS, haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 15
de desembre de 2020, 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).
CINQUÈ.- 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.
SISÈ.- 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 de Guardiola de Berguedà i de la Diputació de
Barcelona 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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QUART.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I DESPESA
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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...

- 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.
SETÈ.- VIGÈNCIA

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.
NOVÈ.- 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.
DESÈ.- 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.
ONZÈ.- 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.
I perquè així consti, ambdues parts el signen, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i hora indicats a
l’encapçalament del present escrit.

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
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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.
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VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El present conveni serà vigent durant l’exercici 2020.

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’entitat Nits
Musicals, anteriorment transcrit.
Segon.- Facultar a la regidora de cultura per la signatura i formalització del citat acord.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’entitat Nits Musicals.
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.10 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

