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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 14 DE JULIOL DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 14 de juliol de dos mil setze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l‟assistència dels tinents d‟alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
Actua com a Secretària, N‟Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d„abril pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 7 DE JULIOL 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 7 de juliol de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 7 de juliol de 2016. 
 

 
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RELACIÓ DE FACTURES PRESENTADA PER LA 

INTERVENCIÓ MUNICIPAL 
 
Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
TRENTA-TRES MIL CENT NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (33.197,28 €), estant 
totes elles conformades per les regidories competents.  
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de TRENTA-TRES MIL CENT 
NORANTA-SET EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS (33.197,28 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 

 

3) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de l‟Associació Cultural Dos per 
Quatre, per la realització de l‟espectacle de Cantada d‟Havaneres - Crema Catalana el proper dia 10 
d‟agost de 2016, amb motiu dels actes de la  Festa Major, per un import de 1000,00 € (IVA inclòs).  
 
Han aportat els certificats acreditatius d‟estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la contractació de l‟Associació Cultural Dos per Quatre, per la realització de 
l‟espectacle de Cantada d‟Havaneres - Crema Catalana el proper dia 10 d‟agost de 2016, amb motiu 
dels actes de la  Festa Major, per un import de 1000,00 € (IVA inclòs). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 

 
4) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA CABEZALBUS, S.L. PEL 

LLOGUER I COL·LOCACIÓ D’UNA CARPA 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“CABEZALBUS, S.L.”, relatiu al lloguer i col·locació d‟una carpa-pavelló de 20 x 30 metres amb 
il·luminació interior, amb motiu dels actes de la Festa Major, per un import de 9.600,00 € (IVA No 
Inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “CABEZALBUS, S.L.”, relatiu al lloguer i 
col·locació d‟una carpa-pavelló de 20 x 30 metres amb il·luminació interior, amb motiu dels actes de la 
Festa Major, per un import de 9.600,00 € (IVA No Inclòs). 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟empresa “CABEZALBUS, S.L.”, i  a la dipositària municipal. 
 
 
5) ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL DIA 1 DE 

SETEMBRE DE 2014, ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I 
L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟addenda del conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Berguedà i l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la gestió del servei de 
menjador de l‟Escola Sant Llorenç de Guardiola, el contingut del qual és el que es transcriu literalment a 
continuació: 

 



 
ADDENDA CONVENI DE COL·LABORACIÓ DEL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2014, ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Berga, 14 de juliol de 2016 
 

REUNITS 
 
D’una part l’Il.lm. Sr. David Font Simon com a president del Consell Comarcal del Berguedà, assistit de la Sra. Lourdes 
Anglada i Codina, en qualitat de Secretaria del Consell Comarcal del Berguedà, que dóna fe de l’acte. 
 
D’altra part, el Sr. Josep Lara i Tristante com alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb domicili a la Plaça 
Municipal, núm. 3 de Guardiola de Berguedà, degudament facultat per aquest acte.  
 
 

ACTUEN  
 

El primer, en ús de les atribucions previstes al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text 
refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i degudament facultat per aquest acte. 
 
El segon, en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en ús de les atribucions pròpies del seu 
càrrec. 
 
En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica  per a aquest acte i, 

 
 

EXPOSEN 
 
 
Que en data 1 de setembre de 2014 es va signar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la gestió del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de 
Berguedà. 
 
La clàusula catorzena del conveni estableix una vigència del mateix pel curs escolar 2014-2015. La clàusula també 
estableix que el conveni podrà ser prorrogat per mutu acord de les parts o a petició d’una d’elles, que haurà de 
manifestar la seva voluntat amb un termini de dos mesos d’antelació abans de la finalització de la seva vigència.  
 
Per tal que el Consell Comarcal del Berguedà pugui convocar amb temps suficient els concursos públics necessaris per 
a la contractació dels serveis dels menjadors escolars que li pertoquin, havia de conèixer la voluntat dels Ajuntaments 
que volen prorrogar els convenis vigents a data d’avui. 
 
En data 20 de maig el Consell Comarcal del Berguedà va enviar una carta certificada a l’Ajuntament en la qual 
s’exposava que en cas que no es tingués resposta, s’entenia que l’Ajuntament no desitjava prorrogar el conveni per a la 
gestió del servei de menjador escolar de l’Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà. 
 
 
 

CLÀUSULES 
 
Primera.- Constitueix l’objecte d’aquesta addenda la continuació de la col·laboració entre el Consell Comarcal del 
Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en la prestació del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Segona.- Es prorroga el conveni de col·laboració signat el dia 1 de setembre de 2014 entre el Consell Comarcal del 
Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la gestió del servei del menjador de l’Escola Sant Llorenç de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Tercera.- La vigència d’aquesta addenda és pel curs 2016-2017. Es podrà tornar a prorrogar o rescindir, per  acord 
mutu de les parts o a petició d’una d’elles, que haurà de comunicar la seva voluntat amb un termini de dos mesos 
d’antelació abans de la finalització de la seva vigència. 
 
Quarta.- S’inclou la clàusula de Garantia de pagament. 
 
Per contribuir a les despeses derivades de l’execució del present conveni el Consell Comarcal ha de compensar a 
l’ajuntament amb les quantitats econòmiques corresponents als ajuts individuals de menjador. El pagament s’efectuarà 
 en funció dels pagaments que realitzi al seu favor el Departament d’Ensenyament. 
 
En el conveni entre el Departament i el Consell Comarcal hi consta la clàusula de garantia de pagament oportuna, 
segons la qual un cop la documentació justificativa emesa pel Consell Comarcal sigui correcta, el Departament 



d’Ensenyament notificarà la conformitat al Consell Comarcal i tramitarà el pagament de l’import pendent. En cas que 
transcorreguts quatre mesos des de la notificació no s’hagi fet efectiva la totalitat de l’import reconegut, el consell 
Comarcal pot requerir la Generalitat de Catalunya per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat 
el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a 
l’article 57 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local. 
 
A la vegada, el Consell Comarcal notificarà a l’ajuntament la conformitat tramesa pel Departament d’Ensenyament. En 
cas que transcorreguts quatre mesos des de la notificació no s’hagi fet efectiva la totalitat de l’import reconegut, 
l’ajuntament podrà requerir el Consell Comarcal per tal que ho faci efectiu en el termini màxim de dos mesos, finalitzat 
el qual, sense que s’hagi produït, podrà comunicar-ho a l’administració General de l’Estat, als efectes d’allò previst a 
l’article 57 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim local. 
 
Cinquena.- Es mantenen les condicions exposades en les clàusules del conveni signat el dia 1 de setembre de 2014”. 

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟addenda del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i 
l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la gestió del servei de menjador de l‟Escola Sant Llorenç 
de Guardiola, transcrit anteriorment. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització de l‟anterior conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “3ª EDICIÓ 
ULTRA PIRINEU 2016” 

 
Vista la petició formulada pel Servei català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per l‟entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ per dur a terme els 
propers dies 24 i 25 de setembre de 2016, una prova esportiva anomenada “3ª edició ULTRA PIRINEU 
2016”. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Concedir el permís per la celebració els propers 24 i 25 de setembre de 2016, una prova 
esportiva anomenada “3ª edició ULTRA PIRINEU 2016”, si bé condicionat al fet que per part de 
l‟organització s‟assumeixin totes les responsabilitats que es puguin ocasionar amb motiu de la 
celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat necessàries tant respecte 
a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de l‟organització, així com garantir el 
respecte l‟entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar, i 
comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris de 
l‟organització de l‟esdeveniment, en especial al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys 
per on transcorri la prova, així com disposar de totes les assegurances necessàries per la realització de 
l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l‟associació ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ. 
 
 



7) 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, la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través del qual comuniquen la realització d‟un campament juvenil a la finca de 
Cal Companyó, durant els dies 18 a 26 de juliol de 2016, ambdós inclosos, per part de l‟Esplai Cra-
Crac.  
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos que durant els dies 18 a 26 de juliol de 2016, ambdós inclosos, es realitzarà a la 
finca de Cal Companyó, un campament organitzat per part de l‟Esplai Cra-Crac. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- 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 09:15 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


