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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 11 DE FEBRER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 21:00 hores del dia 11 de febrer de dos mil 
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió extraordinària, 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 2 DE 

FEBRER 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 2 de febrer de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 2 de febrer 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 SET 
MIL NOU CENTS CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.951,59 €), 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 SET MIL NOU CENTS 
CINQUANTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS (7.951,59 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA, DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTAR DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ 
LOCAL, EN EL MARC DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 

 
Vista la resolució de la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 18 de desembre de 
2014, va aprovar el “Programa complementari de foment de l‟ocupació local”, del seu règim de 
concertació i de la concessió d‟ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, a través 
de la qual s‟acorda concedir a l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut econòmic de 31.912,37 €, 
dels quals 19.147,92 € es corresponen a la Línia de suport a l‟ocupació local i 12.764,95 € a la línia de 
suport a la reactivació econòmica local.    
 
Atès que Guardiola de Berguedà és un municipi amb una població inferior a 1000 habitants, es pot 
redistribuir lliurement l‟import atorgat en el marc de cada una de les línies suport, amb la qual cosa, i 
donades les necessitats actuals existents al municipi s‟escauria destinar a la línia de suport a l‟ocupació 
local 8.200 € i la resta 10.947,92 € + 12.764.95 = 23.712,87 € a la línia de suport a la reactivació 
econòmica local. 
 
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.- Acceptar l‟ajut econòmic de 31.912,37 € concedit per la Diputació de Barcelona dins del 
“Programa complementari de foment de l‟ocupació local”, del seu règim de concertació i de la concessió 
d‟ajuts en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”. 
 
Segon.- Redistribuir el finançament destinant 8.200 € a la línia de suport a l‟ocupació local i la resta 
10.947,92 € + 12.764.95 = 23.712,87 € a la línia de suport a la reactivació econòmica local. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris 
per l‟execució d‟aquest acord. 
 
Quart.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
4) ACORD SOL·LICITANT A LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ARRANJAMENT DEL 

PONT DEL RIU DE SALDES 
 
Vista la instància presentada per l‟Associació Torre de Guaita, a través de la qual ens comuniquen que 
al riu del pont de Saldes, han constatat que a la part est del Pont s‟ha fet un gran esvoranc que pot 
malmetre la seva estructura, alhora que a la part oest hi ha un forat que passa a l‟altre costat del pont i 
que pot suposar un perill a la llarga per la seguretat del pont. 
 
Aquests forats són deguts a l‟erosió de l‟aigua de la pluja i a un desaigua de la carretera que deriva a 
sota del pont i en provoca l‟erosió. 
 



Atès que es tracta d‟un moment catalogat al patrimoni de la Generalitat que considerem que a qui 
correspon el seu arranjament és a la Generalitat de Catalunya. 
 
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.- Sol·licitar a la Direcció General de Carreters del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 
Generalitat de Catalunya que desviïn el desaigua que hi ha sota el pont del riu de Saldes per evitar-ne 
el deteriorament. 
 
Segon.- Sol·licitar al departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que realitzin les accions 
pertinents per la restauració del bé. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l‟entitat Torre de Guaita pel seu coneixement i efectes. 
 
 

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 21:50 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


