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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 18 DE MAIG DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia divuit de maig 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 11 DE MAIG 

2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 11 de maig de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 11 de maig de 2015. 
 
 
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-SIS MIL CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (36.169,85€), 
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 per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 



La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de TRENTA-SIS MIL CENT 
SEIXANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS (36.169,85€) i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT I PRESA DE RAÓ PRESENTADA PER 

L’EMPRESA “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.” DE LA FACTURA 
NÚM. 8 DE DATA 12 DE FEBRER DE 2015  

 
Vista la sol·licitud presentada per la empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
mitjançant la qual sol·liciten la cessió de crèdit a favor de “BANCO POPULAR ESPAÑOL”, del dret de 
crèdit de MIL DOS CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (1.222,32 €), 
corresponents a la factura núm. 30 de data 30 d‟abril de 2015. 
 
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.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
i a la dipositària municipal. 
 
 
4) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA ESPECIAL AMB CATÀLEG DE MASIES I CASES 

RURALS EN SÒL NO URBANITZABLE  
 
Vista la proposta de Pla especial amb el catàleg de masies i cases rurals en sòl no urbanitzable del 
terme municipal de Guardiola de Berguedà redactada per AIM3. 
 
Vist els informes favorables de l‟Arquitecte i secretària municipals. 
 
Atès el que estableixen els articles 47.3, 50, 67.1, g), 78.1, 85 i concordants del Decret legislatiu 1/2010, 
de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme. 
 
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla especial amb el catàleg de masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable del terme municipal de Guardiola de Berguedà redactada per AIM3. 
 
Segon.- Sotmetre el citat instrument de planejament urbanístic derivat a informació pública durant un 
termini d‟un mes, mitjançant anuncis inserits al Butlletí  Oficial de la província de Barcelona, al diari 
Regió 7, al tauler d‟edictes de la Corporació i a la plana web municipal.  
 
Durant el referit termini l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui examinar-lo, 
per tal que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents. 
 
Tercer.- Sol·licitar, simultàniament al tràmit d‟informació pública, informe als organismes sectorials 
competents. 



 
Quart.- Notificar individualment als propietaris interessats en el procediment per al seu coneixement i a 
l‟efecte que puguin formular els suggeriments, aclariments o al·legacions que considerin pertinents 
durant el termini d‟exposició pública. 
 
 

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 22:25 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


