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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 1 DE SETEMBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:15 hores del dia 1 de setembre de dos mil 
quinze, 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, 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 5 D‟AGOST 

DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 5 d„agost de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 5 d„agost de 2015. 

 
 
2) PROPOSTA D‟APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIO NUMERO 1 DE L'OBRA 

D‟ARRANJAMENT, PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ DE PLACES I CARRERS A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
Vista la Certificació número 1 de les obres D‟ARRANJAMENT, PAVIMENTACIÓ I CONSERVACIÓ DE 
DE PLACES I CARRERS A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista “RIPOLL 
OLIVERAS, S.L..”, i conformada per la direcció tècnica de l‟obra, la qual ascendeix a CENT TRES MIL 
VUITCENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SENTANTA-SIS CÈNTIMS (103.876.76 €). 
 
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 Certificació número 1 de les obres D‟ARRANJAMENT, PAVIMENTACIÓ I 
CONSERVACIÓ DE DE PLACES I CARRERS A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel 
contractista “RIPOLL OLIVERAS, S.L..”, i conformada per la direcció tècnica de l‟obra, la qual ascendeix 
a CENT TRES MIL VUITCENTS SETANTA-SIS EUROS AMB SENTANTA-SIS CÈNTIMS (103.876.76 
€). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al contractista i a la dipositària municipal. 
 
 
3) LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES 

 
 

Vista la proposta presentada pels Serveis tècnics municipals.  
 

Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d‟obres en els expedients informats favorablement pels serveis 
tècnics municipals que es relacionen a continuació: 
 
a) EXPEDIENT 12/2015-OMN, per realitzar les obres de connexió de les aigües pluvials de l‟edifici 
situat al Barri Bastareny, núm. 18 de Guardiola de Berguedà a un embornal de la calçada mb reposició 
del paviment existent, condicionat a complimentar els apartats que es descriuen a les condicions 
complementàries, abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 1 mes 

 
1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres menors en 
afectació a la via pública per realitzar una connexió d‟aigües pluvials de l‟edifici a un embornal de 
la calçada amb reposició del paviment existent, situat al Barri Bastareny, núm. 18 de Guardiola 
de Berguedà, i en compliment de les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres. 

 
2.- S‟ha de reposar el paviment de panot de les mateixes característiques de la mateixa vorera 
existent, arranjar l‟embornal si cal, i emportar-se tota la runa generada del vial. 
 
3.- En cas d‟afectar altres serveis com les xarxes de subministrament elèctric, enllumenat públic, 
xarxa de clavegueram, televisió per cable, aigua potable i gas... que es malmetin, s‟hauran de 
comunicar a l‟Ajuntament i aturar les obres fins que el tècnic municipal ho revisi. 
 

Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 

Taxa: 800,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA..........................10,00 € 

Impost 800,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA..........................40,00 € 

TOTAL: .............................................................................50,00 € 

 
 



b) EXPEDIENT 13/2015-OMN, Comunitat de Propietaris del Barri Bastareny, Bloc A, per realitzar les 
obres de reforma interior, sense afectar elements estructurals en concret per canviar el tub de desaigua 
del lavabo de la planta baixa de l„edifici d‟habitatges situat al Bari Bastareny, Bloc A de Guardiola de 
Berguedà, condicionat a complimentar els apartats que es descriuen a les condicions complementàries, 
abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 1 mes 

 
1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres de reforma 
interior sense afectar elements estructurals, per canviar el tub de desaigua del lavabo de la 
planta baixa de l„edifici d‟habitatges, situat al carrer Barri Bastareny bloc A, i en el compliment de 
les mesures mínimes de seguretat  salut en els obres. 

 
2.- S‟ha de complir amb la regulació d‟enderrocs i residus de la construcció.-  201/1994, D. 
161/2001, i D. 21/2006 d‟adopció de criteris mediambientals i d‟ecoeficiència als edificis. 
En cas de generar residus de la construcció en l‟obra, el constructor, contractarà un contenidor 
amb un gestor de residus per la seva retirada i control. 

 
Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 

Taxa: 1740,00 x 1% = .....................................................17,40 € 

Impost 1740,00 x 3% = .....................................................52,20 € 

TOTAL: ...............................................................................69,60 € 

 
 
c) EXPEDIENT 05/2015-OMN, per realitzar les obres de manteniment i conservació de la coberta i la 
façana d‟un edifici en testera, sense afectar elements estructurals, en concret per repassar la coberta, 
els revestiments de les façanes i les cornises, de l‟edifici situat a la carretera a Bagà, núm. 19, xamfrà 
Pujada de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, condicionat a complimentar els apartats que es 
descriuen a les condicions complementàries, abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 1 mes 

 
1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres de manteniment 
i conservació de la coberta i la façana d‟un edifici en testera, sense afectar elements estructurals, 
en concret per repassar la coberta, els revestiments de les façanes i les cornises, de l‟edifici 
situat a la carretera a Bagà, núm. 19, xamfrà Pujada de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà, i 
en el compliment de les mesures mínimes de seguretat  salut en els obres. 

 
2.- S‟ha de complir amb la regulació d‟enderrocs i residus de la construcció.-  201/1994, D. 
161/2001, i D. 21/2006 d‟adopció de criteris mediambientals i d‟ecoeficiència al edificis. 
En cas de generar residus de la construcció en l‟obra, el constructor, contractarà un contenidor 
amb un gestor de residus per la seva retirada i control. 
 
3.- En cas de muntar una bastida s‟haurà de presentar les certificats de la qualitat de la bastida i 
del muntatge. Al fe treballs a la coberta de „edifici existent, es demana prendre les mesures que 
el constructor cregui convenients per minimitzar els riscos de caigudes de alçades (xarxes, 
plataformes elevadores línia de vida amb els corresponents arnes,....) 

 



Segon.- APROVAR la liquidació de la taxa per expedició de la llicència i de l'impost sobre 
construccions, instal·lacions i obres d‟acord amb el següent detall: 

 

Taxa: 15730,80 x 1% = .....................................................157,30 € 

Impost 15730,80 x 3% = .....................................................471,92 € 

TOTAL: .................................................................................629,22 € 

 
   
 
4) ACORD D‟APROVACIÓ DE LA “MEMÒRIA DESCRIPTIVA, DE L‟ESTAT ACTUAL I 

PROPOSTA DE MILLORES DE L„ESGLÉSIA DE SANT CLIMENT DE LA TORRE DE FOIX AL 
TERME MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ” 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la “MEMÒRIA DESCRIPTIVA, DE L‟ESTAT 
ACTUAL I PROPOSTA DE MILLORES DE L„ESGLÉSIA DE SAN CLIMENT DE LA TORRE DE FOIX 
AL TERME MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ”, amb un pressupost de 40.000,42 € (IVA 
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 memòria valorada “MEMÒRIA DESCRIPTIVA, DE L‟ESTAT ACTUAL I PROPOSTA 
DE MILLORES DE L„ESGLÉSIA DE SAN CLIMENT DE LA TORRE DE FOIX AL TERME MUNICIPAL 
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ”, amb un pressupost de 40.000,42 € (IVA Inclòs). 
 
 
5) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D‟UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “2ª EDICIÓ 
ULTRA PIRINEU 2015” 

 
Vista la petició formulada pel Servei català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per l‟entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN  RUNNERS DEL BERGUEDÀ per dur a terme els 
propers dies 19 i 20 de setembre de 2015, una prova esportiva anomenada “2ª edició ULTRA PIRINEU 
2015”. 
 
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.- Concedir el permís per la celebració els propers dies 19 i 20 de setembre de 2015 de la prova 
esportiva anomenada “2ª edició ULTRA PIRINEU 2015”, 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, en especial al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys 
per on transcorri la prova, així com disposar de totes les assegurances necessàries per la realització de 
l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l‟associació ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
MOUNTAIN  RUNNERS DEL BERGUEDÀ. 
 



 
 

6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER L‟ENTITAT “TUAREG 4X4”, A TRAVÉS DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL 
MUNICIPI, AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ D‟UNA RUTA 4X4 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per “Tuareg 4x4”, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme una ruta en 4x4, 
anomenada “Ruta del Berguedà”, que preveu la circulació amb vehicles 4x4 per pistes i camins del 
terme entre els dies 26 i 27 de setembre de 2015. 
  
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.- Autoritzar “Tuareg, 4x4”, la realització d‟una activitat en 4x4, els propers dies 26 i 27 de 
setembre de 2015, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per pistes i camins autoritzats, que 
comuniquin al Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu que des del mateix Servei català 
de Trànsit s‟adoptin les mesures de seguretat pertinents per evitar danys a les persones i coses, i que 
sol·licitin autorització a tots els propietaris del terrenys per on transcorrin, que deixin el terreny en les 
mateixes condicions que el van trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a 
les persones i a les coses. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 

D) D‟ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, les següents peticions: 
 
- Per part del Sr. EG es demana el suport de l‟Ajuntament en la difusió, d‟un esdeveniment que 

volen realitzar el proper 7 o 8 de novembre per homenatjar el 40
è
 aniversari dels miners morts 

a la Mina de la Consolació.  
- Per part de l‟entitat Bike Guardiola, es demana, amb motiu de la celebració de la III 

Prepirinenca BTT; poder disposar del següent material: 2 carpes 2x3, la capa gran, taules i 
cadires (3 taulons i 6 cadires), poder disposar de la Plaça e l‟Església i els vestidors de camp 
de futbol. 

 
La Junta de Govern acorda autoritzar les peticions anteriorment efectuades.  

 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 19:55 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


