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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 7 DE JUNY DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 7 de juny 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 31 DE MAIG 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 31 de maig de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 31 de maig de 2016. 
 
 
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA – AJUNTAMENT 

DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 

Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2015 i 
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per aquest ens. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a aquest ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 



 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015 : 
 

Rebuts 22.232,92€ 

Liquidacions 3.384,96€ 

 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015 : 
 

Rebuts 112.514,26€ 

Liquidacions 80.099,86€ 

 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
S'informa favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l‟ORGT. 
 
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.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l'ORGT. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟ORGT. 
 
 
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA – CONSELL 

COMARCAL DEL BERGUEDÀ 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria per l'Organisme de Gestió Tributària durant l'exercici 2015  i 
corresponent a les liquidacions d'ingrés per rebut i liquidacions d'ingrés directe, liquidats per aquest ens. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a aquest ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2015: 
 

Rebuts 1.371,34€ 

Liquidacions 329.24€ 

 
 
- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2015 : 
 

Rebuts 24.174,84€ 

Liquidacions 13.243,98€ 

 
 
Comprovat que l'aplicació de càrrecs, devolucions d'ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l'ORGT s'ha practicat correctament. 
 
 



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.- Informar favorablement el Compte de la Gestió Recaptatòria de presentada per l'ORGT. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟ORGT. 
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els següents pressupostos: 
 

- Pressupost d‟inspecció del parallamps de l‟Escola Sant Llorenç presentat per 
“QUIBAC, S.A” per la suma de 132,00 € (Iva no inclòs). 

- Per part de la tècnica d‟esports es presenta un pressupost de l‟empresa “Braut EIX 
ambiental, S.L.” pels controls analítics de l‟aigua de la piscina, durant els mesos de 
juny, juliol i agost de 2016, per la suma de 566,28 €. 

 
La Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres acorda aprovar els dos pressupostos. 
 
 

 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 20:20 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


