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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 8 de novembre 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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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 25 

D’OCTUBRE DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 25 d‟octubre de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 25 d‟octubre 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 
QUINZE MIL CENT SETANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (15.176,99 €), 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 QUINZE MIL CENT SETANTA-
SIS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS (15.176,99 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents 
 
 
3) APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER L’EMPRESA “THYSSENKRUPP 

ELEVADORES” PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS DE MILLORA EN EFICIÈNCIA 
ENERGÈTICA A L’ASCENSOR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“THYSSENKRUPP ELEVADORES” pels treballs de millora en l‟eficiència energètica de l‟ascensor de 
l‟Escola Sant Llorenç, per la suma de 317,91 € (Iva No Inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. 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 “THYSSENKRUPP ELEVADORES” pels treballs 
de millora en l‟eficiència energètica de l‟ascensor de l‟Escola Sant Llorenç, per la suma de 317,91 € (Iva 
No Inclòs). 
 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟empresa “THYSSENKRUPP ELEVADORES” i a la dipositària 
municipal. 
 
 
4) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, CIVITASCULTURA I L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT 
DEL BERGUEDÀ PER LA DINAMITZACIÓ CULTURAL I PROMOCIÓ DEL MONESTIR DE 
SANT LLORENÇ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni de col·laboració entre 
l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, Civitascultura, l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà 
per la dinamització cultural i promoció del Monestir de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, el 
contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 
 
“CONVENI  DE COL·LABORACIÓ ENTRE L‟AJUNTAMENT DE GUARDIOLA  DE BERGUEDÀ, 
CIVITASCULTURA I L‟AGÈNCIA DEL DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER LA 
DINAMITZACIÓ CULTURAL I PROMOCIÓ DEL MONESTIR DE SANT LLORENÇ A GUARDIOLA 
DE BERGUEDÀ 
 
ENTITATS QUE INTERVENEN  
 
AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, representada per l‟Il·lm. Sr. Josep Lara i Tristante, 
alcalde de Guardiola de Berguedà, que actua assistit per la Secretària de l‟entitat, Sra. Elizabeth 
Benitez Vilajuana. 
 
L‟ASSOCIACIÓ CIVITASCULTURA, representat pel seu President Sr.Toni Puig i Picart. 
 
AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, representada pel seu President Sr. David Font 
i Simon, que actua assistit per la Secretària de l‟entitat, Sra. Lourdes Anglada i Codina. 
 
 
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ  
 



I. L‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà té la voluntat de difusió del patrimoni existent al seu 
municipi i, alhora, la pròpia dinamització turística. Així, un dels seus principals baluards és el 
Monestir de Sant Llorenç. 

 
II. Civitascultura és una associació sense ànim de lucre formada per diferents professionals del 

món de la gestió cultural i la comunicació i màrqueting amb l‟objectiu de gestionar i dinamitzar 
projectes culturals. Inscrita amb el número 53164 en el registre de la Direcció General de Dret i 
Entitats Jurídiques de la Generalitat de Catalunya (NIF: G66276122). 

 
III. El Consell Comarcal del Berguedà va assumir el passat 1

er
 de gener de 2016 -per mitjà de 

l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà- la gestió dels guiatges de diversos monuments del 
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, entre d‟altres, el Monestir de 
Sant Llorenç. Així, per tal de dur a terme aquest servei, l‟Agència podrà establir amb total llibertat 
el règim i característiques d‟aquestes visites, horaris, monuments inclosos, etc…., mirant de crear 
sinèrgies amb la resta de l‟oferta cultural i turística de la comarca, i on podrà definir criteris 
d‟optimització de recursos i qualsevol tècnica de gestió comercial que consideri adequada, sempre 
que garanteixi la difusió dels monuments amb rigor històric. 
 

IV. En data 30 d‟abril de 2016 l'Agència va formalitzar un contracte administratiu de serveis amb 
Dinamització del Patrimoni,SL pel guiatge de visitants a diversos monuments del Berguedà, entre 
ells el Monestir de Sant Llorenç. 

 
 
Per tot això, les tres parts, de comú acord, i reconeixent-se plena capacitat per a aquest acte, 
formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents 
 
PACTES 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
El present conveni entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, Civitascultura i l‟Agència de 
Desenvolupament del Berguedà té per objecte regular la col·laboració de les parts signatàries en 
relació a la dinamització cultural i la comunicació  i promoció del Monestir de Sant Llorenç (Guardiola 
de Berguedà) que es relacionen tot seguit en el Pacte Segon. 
 
Segon.- Preu del conveni 

En base al dret d'ús de l'espai s'estima en el període de 2016-2017 a raó de 300 euros per cada acte, 
amb un previsió de 50 actes. Per tant, es considera un contracte menor. 
 
Tercer.-Obligacions de les parts 

Les institucions participants del conveni adopten, pel que fa al compliment del conveni, els 
compromisos següents: 

Per part de CivitasCultura 
 
Les tasques que hauria de realitzar CivitasCultura són: 

  
A) Proposar una programació d‟activitats culturals durant tot l‟any que inclouen, entre d‟altres, festivals 
de música, matinals per a famílies, tallers, activitats que vinculin el monestir amb el seu entorn natural, 
etc….. 
  
B) Comunicació i promoció per a donar a conèixer l‟espai i la programació que s‟hi realitza: realització 
d‟un espot publicitari, d‟un audiovisual per explicar la història del monestir, generar notes de premsa, 
generar activitat a les xarxes socials, crear una web del monestir, etc….. 



  
C) Crear i portar a terme un projecte pedagògic adreçat especialment a escolars adolescents 
associacions de lleure. 
  
D) Coordinar-se amb l‟empresa que fa les visites al monestir per crear sinèrgies i realitzar una tasca 
conjunta que aporti més valor i més visitants a l‟espai. Alhora, les activitats que porti a terme CIVITAS 
CULTURA no poden impedir el normal funcionament de guiatges que presta Dinamització del 
Patrimoni,SL d‟acord amb el contracte administratiu anterior esgrimit. 
 
E) Internacionalitzar el projecte podent crear projectes de cooperació amb altres projectes similars a 
nivell europeu. 
 
F) CIVITAS CULTURA haurà d'assumir totes les despeses que comportin les seves activitats 
(especialment la neteja). 
 
G) Tots els participants en les activitats hauran de pagar els preus públics estipulats per l'Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, sent CIVITAS CULTURA qui s'ocuparà de la recaptació i la seva 
posterior liquidació amb l'Agència. 
 
Per part de l‟Ajuntament de Guardiola i  l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà 
 
Ambdues entitats es comprometen a: 
 
A) Coordinar-se amb l‟empresa que fa les visites al monestir per crear sinèrgies i realitzar una tasca 
conjunta  
 
C) Ajudar l‟associació en la cerca de finançament per a poder portar a terme el projecte  
 
C) Facilitar els tràmits administratius i les relacions institucionals per a poder portar a terme el projecte 
 
D) Fer la coordinació entre el Bisbat de Solsona i la Diputació de Barcelona per a poder portar a terme 
el projecte 
 
E) Estudiar la possibilitat d‟ús i explotació dels espais adjacents al monestir 
 
Quart. Comissió de seguiment 
 
Es crea una Comissió de seguiment dels pactes i objectius del conveni, que es reunirà un mínim de 
quatre cops l‟any per tal de debatre i compartir totes les activitats.  
 
Totes les propostes hauran de disposar del vistiplau de totes les tres parts. Alhora, la cessió d‟espais , 
a banda del vistiplau dels ens tres firmants, haurà de disposar, si escau, dels permisos del Bisbat de 
Solsona i/o la Diputació de Barcelona.  
 
Cinquè.- Vigència del conveni 
 
El present conveni té vigència fins al 31 de desembre de 2017. 
 
Sisè.- Modificació  
 
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts 
i, un cop aprovades, s‟adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix. 
 
Setè.- Incompliment 
 



1. L‟incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva 
resolució. 
 
2. La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part 
interessada o que es consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l‟altra part. 
La desestimació expressa o presumpta d‟aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós 
administratiu. 
 
Vuitè.- Formes d‟extinció 
 
El present conveni es pot extingir per les causes següents: 
 
- Per la no realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència. 
- Per resolució, d‟acord amb el pacte anterior. 
- Per desavinença de les parts signatàries. 
- Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que 

siguin incompatibles amb les normes i principis que presideixin les relacions interadministratives i 
de cooperació. 

 
Novè.- Jurisdicció competent 
 
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera 
instància els conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l‟ordre jurisdiccional 
contenciós administratiu. 
 
Desè.- Responsabilitat enfront de tercers 
 
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions 
derivades del desplegament d‟aquest conveni, correspon a l‟ens executor material de les actuacions. 
 
I en prova de conformitat, les parts del conveni el signen per triplicat i a un sol efecte en el lloc i la data 
que s‟assenyalen”. 

 
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.- Aprovar l‟esborrany del conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
Civitascultura  l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà per la dinamització cultural i promoció del 
Monestir de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, transcrit anteriorment. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per a 
formalització del citat acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà i a Civitascultura. 
 
 

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 19:48 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


