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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 31  DE MARÇ DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 31 de març 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 15 DE MARÇ 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 15 de març de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 15 de març 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 
CINQUANTA-UN MIL QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS  
(51.499,67 €), 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 CINQUANTA-UN MIL 
QUATRE-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS  (51.499,67 €), i procedir 
al seu reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D‟APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L‟AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L‟AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ, ER 
A LA REALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE FOMENT DE LA INTERMEDIACIÓ LABORAL EN 
L‟ÀMBIT LOCAL 2016 

  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació: 
 
“Acord de col·laboració entre l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà, per a la realització del programa de foment de la intermediació laboral 
en l’àmbit local 2016. 
 
Berga, 31 de Març de 2016 
 
REUNITS 
 
D’una part el Sr. David Font Simon, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, assistit 
pel secretari-interventor de l’entitat, el Sr. Gerard Soldevila i Freixa. 
 
I per l’altra part, el/la Sr/a. Josep Pere Lara Tristante, alcalde-president de l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà, assistit per la secretària de la corporació, la Sra. Elizabeth Benitez Vilajuana. 
 
Les parts es reconeixen recíprocament capacitat legal necessària per atorgar el present acord de 
col·laboració i com a antecedents 
 
MANIFESTEN 
 
Que amb l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i d’entre les seves finalitats, s’estableix el 
foment de l’ocupació i per això es compta amb un servei d’ocupació anomenat Servei d’Ocupació del 
Berguedà (ara endavant SOB). 
 
Que el SOB facilita un major coneixement del mercat laboral i permet avaluar si la persona interessada 
disposa de tot allò que el mercat demana per accedir a la feina que es vol, i a la vegada facilita eines de 
suport per augmentar les possibilitats d’aconseguir-la. 
 
Que altres serveis del SOB són formació en orientació laboral, tècniques de recerca de feina i 
competències professionals; borsa de treball i de pràctiques laborals no professionals i oficina tècnica 
laboral per a persones amb discapacitat i/o malaltia mental. 
 
El catàleg de serveis del SOB són; entre d’altres: 
 
SERVEIS PER A EMPRESES: 
Borsa de treball en línia 
Borsa de treball amb assistència tècnica 
Gestió de pràctiques 
Orientació pel desenvolupament professional 
Detecció d’oportunitats laborals 
Treball amb suport 
Formació a mida 
Selecció de personal 



 
SERVEIS PER LES PERSONES 
Orientació laboral 
Entrevista ocupacional 
Assessorament individual 
Accions formatives. 
Accions de seguiment 
Racó de la Feina 
 
Que els serveis del SOB que requereixen de la presència d’un/a tècnic/a del SOB es realitzen en els 
ajuntaments dels municipis d’Avià, Bagà, Cercs, Gironella, Guardiola de Berguedà, La Pobla de Lillet, 
Puig-reig i Casserres i que per tal d’inscriure’s al SOB cal demanar cita prèvia a algun d’aquests 
ajuntaments a través de la web de l’Agència www.adbergueda.cat 
 
Que des d’aquests ajuntaments també s’atenen persones interessades de la resta de municipis de la 
comarca,realitzant-se però, tant les entrevistes com les sessions individuals i grupals i tallers de 
formació en els ajuntaments mencionats anteriorment. 
 
Que aquest ajuntament està interessat que aquest servei de foment de l’ocupació, i en concret les 
actuacions que porta a terme el SOB, es realitzin en el seu municipi. 
És per això que pacten: 
 
Primer: L’objecte d’aquest conveni és establir un acord de col·laboració entre l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà per dur a terme les 
actuacions del SOB en aquest municipi. 
 
Segon: L’Agència forma part de la xarxa d’agents d’acompanyament a la inserció laboral del Servei de 
Mercat de Treball de l’Àrea de promoció econòmica de la Diputació de Barcelona i s’integra en els 
sistemes ocupacionals locals concertats en el seu territori. 
 
Tercer: L’Agència realitzarà les actuacions en els diferents municipis en els termes manifestats en el 
present acord de col·laboració i destinant-hi l’equip de professionals que es consideri necessari pel bon 
desenvolupament dels serveis a prestar. 
 
Quart: L’equip de professionals del SOB lliurarà una memòria per a cadascun dels ajuntaments en 
relació a les actuacions realitzades en el respectiu municipi i els resultats obtinguts. 
 
Cinquè: L’ajuntament es compromet a aportar la infraestructura, els mitjans materials i el suport 
administratiu necessari per la correcta implementació de les actuacions del SOB en el seu municipi. 
 
Sisè: L’import anual de l’actuació del SOB suma la quantitat de 1200 euros, que l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà aportarà a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
Setè: En cas que l’import de les actuacions no es faci efectiu en algun dels municipis el SOB deixarà 
d’oferir els seus serveis. Per tant els ciutadans del municipi hauran de desplaçar-se al municipi més 
proper o a Berga per ser atesos. 
 
Vuitè: L’acord de col·laboració té una durada d’un any, concretament durant l’exercici 2016. 
 
I en prova de conformitat, les parts signen aquest acord en dos exemplars, en la data i el lloc indicats a 
l’encapçalament”. 

 
Atesa la voluntat d‟aquest Ajuntament d‟adherir-se al conveni. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 



 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l‟Agència de 
Desenvolupament del Berguedà per a la realització del programa de foment de la intermediació laboral 
en l‟àmbit local 2016, anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà. 

 
 
4) ACORD D‟ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA DINS DEL FONS DE PRESTACIÓ DE DESENVOLUPAMENT DE POLÍTIQUES 
CULTURALS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través del qual s‟aprovà la 
concessió del fons de prestació en el programa de “Desenvolupament de polítiques culturals en 
municipis de menys de 5000 habitants” en el marc del Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa 
de Governs Locals 2016-2019”, per la suma de 1.100,00 €.  
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l‟acceptació expressa per part de 
l‟Ajuntament. 
 
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.- Acceptar l‟ajut de 1.100,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa de 
“Desenvolupament de polítiques culturals en municipis de menys de 5000 habitants” en el marc del 
Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

 
 
5) ACORD D‟ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA DINS DEL FONS DE PRESTACIÓ DE FINANÇAMENT DE L‟ÀMBIT DE 
BENESTAR SOCIAL 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través del qual s‟aprovà la 
concessió del fons de prestació en el programa de “Finançament de l‟àmbit de benestar social” en el 
marc del Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per la suma 
de 3.288,87 €.  
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l‟acceptació expressa per part de 
l‟Ajuntament. 
 
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.- Acceptar l‟ajut de 3.288,87 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa de 
“Finançament de l‟àmbit de benestar social” en el marc del Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 

 
6) ACORD D‟ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA DINS DEL FONS DE PRESTACIÓ “D‟EQUIPS DE DIGITALTZACIÓ I 
EMMAGATZEMATGE”  
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟acord adoptat per la Junta de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 25 de febrer de 2016, a través del qual s‟aprovà la 
concessió del fons de prestació en el programa d‟“Equips de digitalització i emmagatzematge” en el 
marc del Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, per la suma 
de 1.000,00 €.  
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l‟acceptació expressa per part de 
l‟Ajuntament. 
 
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.- Acceptar l‟ajut de 1.000,00  €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa d‟“Equips 
de digitalització i emmagatzematge” en el marc del Catàleg de serveis de l‟any 2016 del Pla “Xarxa de 
Governs Locals 2016-2019”. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
7) ACORD D‟APROVACIÓ DE LA PRÒRROGA DEL CONTRATE ADMINISTRATIU DEL 

SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el Decret de 2/2016 del president del Consorci 
Localret, en data 22 de gener de 2016, a través del qual s‟acordà iniciar els tràmits adients per dur a 
terme la pròrroga del contracte administratiu de “Serveis de telecomunicacions (veu, mòbil i dades) 
per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, consells comarcals i ens 
locals de la demarcació de Barcelona” per dos anys més, per considerar que les condicions 
econòmiques i de serveis dels adjudicataris són avantatjoses i ajustades a la situació actual de mercat, 
alhora que acorda realitzar les gestions oportunes amb cada un dels ens locals que en són beneficiaris. 
 
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.- L‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, manifesta la seva conformitat a que el Consorci 
LOCALRET aprovi una pròrroga per dos anys més al període inicial, amb les mateixes condicions 
econòmiques que han regit fins ara en el contracte derivat anomenat “Serveis de telecomunicacions 
(veu, mòbil i dades) per a la Diputació de Barcelona, els seus organismes, els municipis, 
consells comarcals i ens locals de la demarcació de Barcelona” i, més concretament, en els LOTS 
següents (si no són tots, fer constar només aquells que es vulguin prorrogar): 
 

Lot 1. Serveis de Comunicacions de veu fixa, 



Lot 2. Serveis de Comunicacions mòbils de veu i dades, 
Lot 3. Serveis de dades i accés a Internet.  
 

Segon.- Assumir el compromís de garantir la consignació pressupostària suficient per tal de poder 
aprovar les obligacions reconegudes que es generin per la prestació d‟aquest servei durant els dos 
anys de vigència d‟aquesta pròrroga, sense perjudici de l‟import o cost que inicialment s‟hagi assignat 
per aquesta i, per tant, alliberant al Consorci LOCALRET de qualsevol responsabilitat.”  

 
 
8) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D‟ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació del Sr. MSR, per dur a terme activitats 
d‟animació durant la Festa Major d‟enguany, en concret per l‟espectacle “Odyssea Fesival” el proper dia 
5 d‟agost de 2016, i l‟espectacle “Divertimento” el proper dia 6 d‟agost de 2016 per uns imports de 
3.500,00 € i 1.300,00 €, respectivament (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 la contractació del Sr. MSR, per dur a terme activitats d‟animació durant la Festa Major 
d‟enguany, en concret per l‟espectacle “Odyssea Fesival” el proper dia 5 d‟agost de 2016, i l‟espectacle 
“Divertimento” el proper dia 6 d‟agost de 2016 per uns imports de 3.500,00 € i 1.300,00, respectivament 
(IVA No inclòs).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟adjudicatari i a la Dipositària Municipal. 

 
 
9) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D‟ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació  de Músics de Girona, per dur a terme 
un espectacle durant la Festa Major d‟enguany, en concret per l‟espectacle “Xàkara” el proper dia 6 
d‟agost de 2016, per un import de 1.800,00 € (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 la contractació  de Músics de Girona, per dur a terme un espectacle durant la Festa 
Major d‟enguany, en concret l‟espectacle “Xàkara” el proper dia 6 d‟agost de 2016, per un import de 
1.800,00 € (IVA No inclòs).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟adjudicatari i a la Dipositària Municipal. 

 
 
10) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA EN NOM I RESPRESENTACIÓ DE L‟ENTITAT FOC 

ALS PISTONS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per l‟entitat  “FOC ALS 
PISTONS”, a través de la qual demanen permís per celebrar el dia 22 de maig de 2016, la cinquena 
edició de la Pujada en Costa Guardiola-Cerdanyola, alhora que sol·liciten: 
 

- El tancament del carrer i de la plaça de la piscina de 07:00 a 15:00h 



- Servei d‟ambulància 
- Mossos d‟esquadra 
- Els serveis de protecció civil 
- El local de la piscina 
- 33 trofeus 
- 40 tanques 
- Graelles i bidons per fer la carn 
- Carpes 
- Cartells de prohibit aparcar 

 
 
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.- Autoritzar la petició formulada per l‟entitat “FOC ALS PISTONS”,  si bé condicionat a que 
adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses, a respectar 
l„entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la prova, disposar de 
les assegurances necessàries per la realització d‟aquest tipus de proves esportives, així com de 
les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris, en especial hauran de disposar 
del permís de trànsit i del permís de l‟Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, i hauran de 
regular la velocitat dins del tram urbà, a una velocitat màxima de 40 km/h. 
 
Segon.- S‟autoritza el tancament del carrer en l‟horari indicat, poder utilitzar el local de la piscina, les 
tanques de que disposi l‟Ajuntament, les graelles i els bidons per fer la carn, les carpes, els cartells de 
prohibit aparcar i els serveis de protecció civil, respecte al servei d‟ambulància, l‟haurà de sol·licitar i 
costejar la pròpia entitat, donada la naturalesa de l‟esdeveniment, a l‟igual que el servei de Mossos 
d‟Esquadra, respecte als 33 trofeus sol·licitats, no se‟ls poden cedir atès que ja estem fora de termini 
per incloure‟ls a les peticions de catàleg de Diputació, ja que enguany s‟havia de fer la petició de trofeus 
abans del dia 28 de febrer de 2016.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari. 

 
 
11) PROPOSTA D‟APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER L‟ENTITAT CLUB 

D‟ORIENTACIÓ DEL BERGUEDÀ PER LA REALITZACIÓ D‟UNA CURSA D‟ORIENTACIÓ 
  
Vista la petició formulada per l‟entitat  “CLUB D‟ORIENTACIÓ DEL BERGUEDÀ (COB)”, conforme a la 
qual sol·liciten el corresponent permís per celebrar el proper dia 10 d‟abril de 2016 una cursa 
d‟orientació popular al terme municipi de Guardiola de Berguedà, amb sortida i arribada a la zona de les 
piscines, alhora que sol·liciten poder disposar d‟un local cobert i amb inscripcions per gestionar les 
inscripcions, taules i cadires i servei de dutxes.  
 
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.- Concedir el permís per la celebració el proper dia 10 d‟abril de 2016, d‟una de la cursa 
d‟orientació popular al terme municipi de Guardiola de Berguedà, amb sortida i arribada a la zona de les 
piscines, 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, 
especialment al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri 
l‟esdeveniment. 
 
Segon.- S‟autoritza poder disposar de les instal·lacions de la piscina pel servei de dutxes i inscripcions, 
així com les taules i cadires sol·licitades. 
 
  
Tercer.- Comunicar aquest acord al peticionari. 
 
 
 

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 09:22 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


