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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 13 D‟ABRIL DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:30 hores del dia tretze d‟abril de dos mil 
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa Sra. Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i 
Tristante, i el Sr. Francisco Sanz i Arcusa. També hi assisteix la Regidora Sra. Isabel Argenté i 
Casals, el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras i la regidora Sra. Alba Noguera i Gordo. 
 
 
Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d„abril pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, la Sra. Alcaldessa obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 D’ABRIL 

2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 9 d‟abril de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 9 d‟abril de 2015. 
 
 
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA 

D’ARRANJAMENT DE LA PLAÇA DE L’ESGLÉSIA A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el Pla de seguretat i salut de l‟obra 
d‟Arranjament de la Plaça de l‟Església, redactat pel Sr. JMR, coordinador de seguretat o salut en la 
fase d‟execució de l‟obra. 
 
DADES DE L‟OBRA: 
 

Situació: Plaça de l‟Església 



Municipi: Guardiola de Berguedà 

Promotor: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

Autor del projecte: LMP 

Contractista: PENDÍS BAGÀ, SL 

Autor de l‟estudi bàsic de seguretat: LMP 

Coordinador de seguretat: JMR 

 
Vist l‟informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant l‟execució de 
l‟obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l‟obra de referència elaborat pel contractista, dels que 
se n‟adjunta còpia en aquesta acta, i en compliment del que estableix l‟article 7.2 del RD 1.627/97, 
s‟aprova aquest Pla de Seguretat i Salut sempre i quant es compleixin les condicions que figuren en la 
present acta. 
 
 
Condicions exigides: 
 
1. El contractista haurà de disposar, a peu d‟obra i a l‟inici de la mateixa, de tots els materials que 

preveu el pla de seguretat i salut, a més del necessari per complir les condicions d‟aquest 
document. 

 
2. El no compliment de l‟establert en aquest document donarà la facultat, al coordinador de seguretat i 

salut de l‟obra, a paralitzar els treballs de la mateixa d‟acord al que estableix el RD 1.627/97. 
 
3. El Pla de Seguretat i Salut es farà arribar als interessats, segons estableix el RD 1.627/97, amb la 

finalitat que puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin oportuns (art. 7è.4 
del mateix RD). 

 
4. Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest Pla de Seguretat i Salut, a resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l‟obra, o bé per qualsevol 
variació del projecte d‟execució que va servir de base per elaborar l‟Estudi Bàsic de Seguretat i 
Salut, requerirà l‟aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut, s‟haurà de comunicar a 
qui disposa el RD 1.627/97 i estarà a disposició de tots els qui indica l‟art. 7è.4 del RD. 

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant 
l‟execució de l‟obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l‟obra de referència elaborat pel 
contractista. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al coordinador de seguretat i a l‟empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
 
3) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE LA COMUNICACIÓ DE LA TRANSMISSIÓ 

DE LA TITULARITAT DE L’ACTIVITAT DE FORN DE PA SITUAT ALS BAIXOS DEL CARRER 
HOSTAL NOU NÚMERO 7 

 
Es sotmet a al consideració de la Junta de Govern Local la comunicació prèvia de la transmissió de la 
titularitat de l‟activitat de Forn de Pa, situada als baixos del carrer Nou, núm. 7 de de Guardiola de 
Berguedà, així com el canvi de nom del negoci, passant de denominar-se Forn Vergé, a Forn Cal 
Lluïset. 
 



Vist l‟informe de control inicial elaborat per l‟enginyer, a través del qual es posa de manifest que 
examinades les característiques del local, així com les instal·lacions i plànols per tal de comprovar 
l‟adequació a la realitat, es constata que s‟adeqüen i no hi ha hagut canvis des de l‟anterior llicència, 
alhora que posa de manifest que es comprova que la documentació presentada és suficient per la 
posada en funcionament de l‟activitat, concloent que l‟activitat no presenta incidència ambiental a 
l‟efecte de lo establert a lla llei 20/2009 i als efectes de funcionament de l„activitat i que no hi ha cap 
inconvenient de tipus tècnic pel seu funcionament i autorització del canvi de nom. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
Atès que la Sra. Montserrat Ribera és la mare del peticionari, la mateixa s‟absté d‟intervenir amb la 
vocació de l‟acord. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat i sense incloure la Sra. Montserrat Ribera, acorda: 

 
Primer.- Donar-nos per assabentats de la transmissió de la titularitat de l‟activitat de Forn de Pa, situada 
als baixos del carrer Nou, núm. 7 de de Guardiola de Berguedà, així com el canvi de nom del negoci, 
passant de denominar-se Forn Vergé, a Forn Cal Lluïset. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari de la llicència. 
 

 
4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER L’ASSOCIACIÓ DE 

MUNTANYENCS BERGUEDANS 
  
Vista la petició formulada per l“ASSOCIACIÓ DE MUNTANYENCS BERGUEDANS”, a través de la qual 
comuniquen que el proper dia 4 de juliol de 2015 organitzen a 25ª Travessa Núria-Queralt, la qual 
transcorre en una part del seu recorregut pel terme municipal de Guardiola de Berguedà, en concret 
des del Pla d‟Erols fins a la Collada de la Bòfia tot seguint el GR4, alhora que sol·liciten autorització per 
poder efectuar el marcatge del recorregut amb cintes. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Concedir el permís per la celebració de la Travessa pel nostre municipi, així com el marcatge 
sol·licitat, 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.- Comunicar aquest acord a l‟Associació de Muntanyencs Berguedans.  
 
 

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 21:10 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


