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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 2 DE FEBRER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia 2 de febrer 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, Sr. Jordi 
Carreras i Granero i 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 28 DE 

GENER DE 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 28 de gener de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 28 de gener de 2015. 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DE L’INFORME ELABORAT PER L’ENGINYER CONSULTOR DE 

L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, EN DATA 20 DE MARÇ DE 2014 EN 
RELACIÓ  A L’ESTAT DE LA LLICÈNCIA AMBIENTAL DEL CAMPING EL BERGUEDÀ, S.L. 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟informe elaborat en data 20 de març de 
2014, en relació a l‟estat de la llicència ambiental del “Càmping el Berguedà, S.L.”, situat a la carretera 
B-400 de Guardiola a Saldes, Km 3,5, el contingut del qual és el que es transcriu, en la seva part 
necessària a continuació: 
 

“Enginyer consultor de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, sobre l’assumpte, emet el 
següent 



 
INFORME 
 
L’activitat de càmping està classificada a l’annex II.2 n 12.37 (càmpings amb unitats 
d’acampada <1500), i per tant sotmesa al procediment d’autorització administrativa de la 
llicència ambiental. Aquesta llicència el càmping la té des de novembre de 2007. 
Dins del càmping també hi ha el bar-restaurant, que està classificat a l’annex III n 12.59. 
Aquesta activitat també disposa de permís municipal, amb comprovació de que no hi havia 
hagut canvis en l’acta de comprovació que es va fer en data 7 de març de 2012. 
Atès que les activitats de l’annex III no estan subjectes a revisió periòdica es considera que 
l’activitat de bar restaurant disposa de llicència d’activitat en vigor. 
Pel que fa al càmping, també es considera que té la llicència ambiental en vigor ja que la 
llicència de què disposa no té afectacions de normativa sectorial d’aire, aigua o residus i per 
tant, actualment, no està subjecte a revisió periòdica de la llicència”. 
 

 
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 l‟informe elaborat en data 20 de març de 2014, en relació a l‟estat de la llicència 
ambiental del “Càmping el Berguedà, S.L.” 
 
 
 

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 21:30 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


