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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 8 DE SETEMBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les dinou hores del dia vuit  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, Immaculada Casals i Casanova. 
 
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 1 DE 

SETEMBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 1 de setembre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 1 de setembre 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 
VINT-I-VUIT MIL QUATRE-CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (28.426,68€), 
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 VINT-I-VUIT MIL QUATRE-
CENTS VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS (28.426,68€), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 

 
 
3) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE ALS BAIXOS DEL CARRER COMERÇ, 

NÚM. 28 ES REALITZARÀ UNA ACTIVITAT D’OFICINA COMERCIAL D’UNA EMPRESA 
INSTAL·LADORA DE GAS, ELECTRICITAT, CALEFACCIÓ I CLIMATITZACIÓ 

 
Vista la comunicació prèvia d‟obertura presentada per l‟empresa “BOVER GUTIÉRREZ, S.L.”, a través 
de la qual comunica que als baixos del carrer Comerç, núm. 28 de Guardiola de Berguedà, s‟obrirà una 
oficina comercial d‟una empresa instal·ladora de gas, electricitat, calefacció i climatització, amb el nom 
comercial de “BOVER INSTAL·LACIONS”. 
 
Vista la declaració jurada prestada pel nou titular de l‟activitat. 
 
Vist l‟informe favorable elaborat per l‟Enginyer Municipal. 
 
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.- Donar-nos per assabentats que als baixos del carrer Comerç, núm. 28 de Guardiola de 
Berguedà, s‟obrirà, per part de l‟empresa “BOVER GUTIÉRREZ, S.L.” una oficina comercial d‟una 
empresa instal·ladora de gas, electricitat, calefacció i climatització, amb el nom comercial de “BOVER 
INSTAL·LACIONS”. 
 
Segon.- Notificar el present acord als interessats amb expressió del règim de recursos procedent. 
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

4) INCORPORACIÓ DEL PROJECTE “ADEQUACIÓ I MANTENIMENT DE SENDERS LOCALS” 
DEL MUNICIPI DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, A LA SOL.LICITUD DE L’AGÈNCIA DE 
DESNBVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ. 

 

 
Vista l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de 
subvencions del Programa Treball i Formació adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda 
mínima d’inserció destinades a administracions locals, i s’obre la convocatòria per a l’any 2015. 
 
 
la Junta de Govern , acorda:  
 
Primer:  Encarregar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà perquè formuli la sol·licitud de subvenció per a 
la contractació de persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció destinades a 
administracions locals d’acord amb el Programa Treball i Formació. 
 
Segon: Demanar  a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que incorpori el projecte municipal 
“ADEQUACIÓ I MANTENIMENT DE SENDERS LOCALS”  a la sol·licitud que formuli al Departament d’Empresa i 
Ocupació i en base a l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol. 
 



Tercer:  Encarregar a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà que contracti els treballadors/es que 
corresponguin per a l’execució del projecte en base a la resolució que obtingui de la convocatòria corresponent a 
l’Ordre EMO/244/2015, de 29 de juliol.  
 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les vint-i-una hores de tot el qual 
per la seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


