
04/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EN DATA 7  DE FEBRER DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 7 de febrer de dos mil 
disset, 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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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 
GENER DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 31 de gener de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de gener de 2017.

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-NOU MIL CENT-DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (29.112,29 €),  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 pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Primer.-  Aprovar  la  relació  de  factures  presentada,  amb  l’import  final  de  VINT-I-NOU  MIL 
CENT-DOTZE EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (29.112,29 €) i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents
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3) 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  AMB  4X4  ANOMENADA 
“ORGANITZACIÓ  DE  RUTA  TURÍSTICA FAMILIAR  EN  VEHICLES  TOT  TERRENY  (DESTÍ 
PEDRAFORCA I SERRA DEL CADÍ)”

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l’entitat 
“Tuareg 4x4”, a través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme 
una  excursió  anomenada  “Organització  de  ruta  turística  familiar  en  vehicles  tot  terreny  (destí 
Pedraforca i serra del Cadí”, amb vehicles tot terreny 4x4, per pistes i camins que travessen aquest  
terme municipal els dies 4 i 5 de març de 2017.
 
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 a l’entitat “Tuareg 4x4”, la realització d’una excursió turística amb vehicles tot  
terreny 4x4, els dies 4 i 5 de març de 2017, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per  
pistes i camins autoritzats, que comuniquin al Servei Català de Trànsit l’esdeveniment amb l’objectiu 
de 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, especialment al Pac Natural Cadí Moixeró, 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.

4) 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, acorda:

Primer.-  CONCEDIR  llicència municipal  d’obres en els  expedients  informats favorablement  pels 
serveis tècnics municipals, que es relacionen a continuació:

a)  EXPEDIENT 49/2017-OMA, per realitzar  obres de manteniment i  conservació de la coberta i 
consolidació  dels  murs  de  l’Església  de  Sant  Client  de  Torre  de  Foix,  per  part  del  Servei  de 
Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, condicionat a complimentar els apartats 
que es descriuen a les condicions complementàries, abans de començar les obres.

Condicions Complementàries: 

Termini d’execució: 3 anys ( 1 per començar i 2 per acabar)

1.- L’Església de Sant Climent de Torre de Foix es una església romànica ,les restes de la qual eren  
conegudes antigament amb el nom de Sant Climent de Vallcebre, i depenia del Monestir de Sant 
Llorenç de Guardiola de Berguedà, i era inclosa dins els dominis d’aquest, al comtat de Berga.
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Actualment  es  troba  molt  deteriorada  ,  havent-se enfonsat  bona part  de la teulada,  trobant-se 
envaïda per la vegetació de la zona, el que es llàstima perquè es una de les esglésies del primer 
romànic català.
Amb aquesta  intervenció  de manteniment  i  conservació  de  la  coberta  es  donarà  continuïtat  a 
l’estructura existent, mantenint la forma de l’espai interior i el seu sistema estructural de la volta 
existent. S’acabarà amb teulà àrab agafada amb morter de calç. No s’ampliarà ni es modificarà la 
volumetria existent .
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà , va signar en data 11 de maig de 2011,un conveni amb els 
propietaris de la finca de Torre de Foix en la mesura de les seves possibilitats , a sol·licitar els ajuts i  
subvencions necessaris per a la restauració de l’església..

2.-  Regulació d’enderrocs  i  residus de la construcció .-  D.201/1994 ,  D.161/2001 ,  i  D.21/2006 
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.
3.-  Segons  el  Decret  número  6854  de  8/07/2016  la  Gerència  de  Serveis  d’equipaments 
Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la diputació de Barcelona va APROVAR les 
obres anomenades “Treballs de restauració de la coberta i consolidació dels murs de l’església de 
Sant Climent de Torre de Foix de Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 37.190,08 € , i 
adjudicar les obres i la designació del tècnic Arcadi Arribas Arroyo, funcionari de la Diputació de 
Barcelona, adscrit al servei de Patrimoni arquitectònic Local per tal que assumeixi la direcció de 
l’obra , direcció d’execució d’obra i la coordinació de seguretat i salut en fase d’execució d’aquests
treballs de manteniment i conservació de la coberta i consolidació dels murs de l’Església de Sant 

Climent de Foix.

Segon.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència.

b) EXPEDIENT 48/2017-OMN, per realitzar obres de manteniment i conservació d’un mur de pedra 
existent, que s’ha esllavissat al camí del Collet a la Masia de Torre de Foix, per part de la societat  
“La Torre de Foix, SCP”, condicionat a complimentar els apartats que es descriuen a les condicions 
complementàries, abans de començar les obres.

Condicions Complementàries: 

Termini d’execució: 6 mesos

1.- Les obres consistiran en la reconstrucció del mur de pedra existent que s’ha esllavissat del camí 
del Collet a la masia de Torre de Foix en una llargada d’uns 5 metres i una amplada de 50 cm,  
mantenint l’alçada original.
2.-Assumir  per  part  del  propietari  i  contractista  les  responsabilitats  ocasionades  per  les  obres 
menors en sol no urbanitzable de manteniment i conservació d’un mur existent de pedra esllavissat 
del camí del Collet a la masia de Torre de Foix, situat a la finca de Torre de Foix ,al terme municipal  
de Guardiola de Berguedà, i en el compliment de les mesures mínimes de seguretat i salut en les 
obres.
3.-  Regulació d’enderrocs  i  residus de la construcció .-  D.201/1994 ,  D.161/2001 ,  i  D.21/2006 
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. 
4.-  Les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  vigents  al  municipi  de  Guardiola  de  Berguedà,  
classifiquen  aquesta  finca  de  la  masia  de  Torre  de  Foix  ,  com  a  Sòl  No  Urbanitzable  clau 
13-agrícola.

Segon.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència.
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c) EXPEDIENT 47/2017-OMN, per realitzar obres de manteniment i conservació d’un mur de pedra 
existent  a l’era de la Masia de Torre de Foix,  per  part  de la societat  “La Torre de Foix,  SCP” , 
condicionat a complimentar els apartats que es descriuen a les condicions complementàries, abans 
de començar les obres.

Condicions Complementàries: 

Termini d’execució: 6 mesos

1.- Les obres consistiran en refer un mur de pedra existent de l’era de la masia, que actualment es  
troba esllavissat amb una llargada de 17,50 metres i una amplada de 50 cm, mantenint l’alçada 
origina, i evitar un perill existent a la finca, segons la memòria descriptiva presentada.
2.-  Assumir  per  part  del  propietari  i  contractista  les  responsabilitats  ocasionades per  les  obres 
menors en sol no urbanitzable de manteniment i conservació d’un mur existent de pedra de l’era de  
la  masia  ,  a  la  finca de Torre  de Foix  ,al  terme municipal  de Guardiola  de Berguedà,  i  en el 
compliment de les mesures mínimes de seguretat i salut en les obres.
3.-  Regulació d’enderrocs  i  residus de la construcció .-  D.201/1994 ,  D.161/2001 ,  i  D.21/2006 
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. 
4.-  Les  Normes  Subsidiàries  de  Planejament  vigents  al  municipi  de  Guardiola  de  Berguedà,  
classifiquen  aquesta  finca  de  la  masia  de  Torre  de  Foix  ,  com  a  Sòl  No  Urbanitzable  clau 
13-agrícola .

Segon.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència.

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 20:05 hores de tot el qual 
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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