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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 5  DE MAIG DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 08:00 hores del dia 5 de maig de dos mil setze, 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, 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 28 D’ABRIL 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 28 d‟abril de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 28 d‟abril de 2016. 
 
 
2) 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 l‟expedient informat favorablement pels serveis 
tècnics municipals i pel Parc Natural del Cadí Moixeró, que es relaciona a continuació: 
 



a) EXPEDIENT 05/2016-OMN, per realitzar obres de manteniment i conservació del paviment existent 
en els exteriors del refugi de Sant Jordi i substitució i adequació del sistema existent de plaques 
fotovoltaiques d‟autoconsum, al Refugi de Sant Jordi de Guardiola de Berguedà, previ pagament de 
l‟impost i taxa corresponents, i condicionat a complimentar els apartats que es descriuen a les 
condicions complementàries, abans de començar les obres. 
 

Condicions Complementàries:  

 
Termini d‟execució: 3 mesos 

 
1.- Que segons les Normes Subsidiàries de Planejament de Guardiola de Berguedà, el Refugi de Sant 
Jordi  a la zona de Gréixer, es troba classificat com a Sol No Urbanitzable (clau 14-15) Forestal Protegit, 
i Sol No Urbanitzable de Protecció Especial (clau E) Parc Natural Cadí-Moixeró (Decret 353/1.983 de 15 
de juliol). 

 

PLÀNOL NORMATIU 2.4 – CLASSIFICACIÓ DEL SOL DEL TERME MUNICIPAL. 

 

 

 

2.- Aquestes obres de manteniment i conservació del paviment existent dels exteriors, consistiran en 
consolidar i renovar la base de formigó i el paviment existent que es troba malmès des de les façanes 
del refugi fins al mur perimetral que limita l‟àmbit, amb una superfície de  77,45 m², així com a substituir 
i adequar el sistema existent de plaques fotovoltaiques d‟autoconsum. 

3.- Aquesta llicencia d‟obres no autoritza a realitzar obres de reforma interior, ni obres d‟ampliació o 
modificació de la volumetria existent, ni canvi d‟ús del Refugi de Sant Jordi. 

4.-Les obres adequació del sistema de plaques fotovoltaiques per autoconsum del Refugi Sant Jordi, es 
realitzen en Sol No urbanitzable de Protecció Especial, i l‟afectació mediambiental i paisatgística que 
tinguin haurà de ser integrada a l‟entorn segons la normativa vigent. 

5.- S‟ha de complir amb la 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 . 

 
 

REFUGI SANT JORDI 

ENCLAVAMENT DE GRÈIXER 



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: 3500,00 x 1% = .........................................................35,00 € 

Impost 3500,00 x 3% = .........................................................105,00 € 

TOTAL: ..................................................................................140,00 € 

 
 

Tercer.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ 
 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació: 
 

 
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I 

L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ 
 
REUNITS: 
 
D’una banda, la Sra. JCP, com a representant de l’associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, 
 
D’altra banda, el Sr. Josep Lara Tristante, Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
 
MANIFESTEN: 
 
1.- L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà està duent a terme una tasca social de 
reconeguda vàlua i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en reconeixement d’aquesta tasca, ha 
vingut ajudant econòmicament a l’associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà en forma de 
subvencions. 
 
2.- Dins l’ampli camp dels Serveis Socials hi ha activitats que podrien ser portades a terme 
conjuntament entre aquestes dues entitats. 
 
3.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de maig de 2016, va aprovar la formalització del 
present, 
 
CONVENI: 
 
Primer.- L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es compromet a contribuir al finançament de l’entitat 
per l’any 2.016 amb la quantitat de 0,30 € per habitant al municipi anuals. 
 
Segon.- L’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es compromet a: 
 
- A redactar una memòria final d’exercici que es presentarà dins el primer semestre de l’any següent. 

En aquesta memòria hi constarà la part de les activitats realitzades i el nombre d’usuaris atesos del 
municipi. 

- Ajudar a l’àrea de serveis socials del l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en aquelles activitats 
que així ho sol·licitin i l’associació disposi de l’estructura i mitjans per fer-ho. 



- A utilitzar el logo “Serveis Socials. Ajuntament de Guardiola de Berguedà” en el material imprès que 
editi l’Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà referent a les activitats portades a terme 
conjuntament amb l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de  Guardiola de Berguedà. 

 
Tercer.- Per procedir al seguiment d’aquest conveni es crearà una comissió que estarà formada per part 
de l’Ajuntament, de la regidora de Serveis Socials i la Treballadora Social, i per part de l’Associació Pro 
Disminuïts Psíquics del Berguedà pel President o per la gerent en cas de delegació del President i un/a 
tècnica de l’entitat. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l’any. 
 
Quart.- Aquest conveni tindrà una vigència d’un any, però es considerarà tàcitament renovat si dins els 
dos últims mesos de l’any cap de les dues parts manifesta la voluntat de revisar-lo o cancelar-lo”. 
  

 
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 el conveni de col·laboració entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l‟Associació 
pro disminuïts psíquics del Berguedà. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟Associació pro disminuïts psíquics del Berguedà. 
 

 
4) ACORD D’ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA EN EL MARC DE LES INSTRUCCIONS DE GESTIÓ D’ACTUACIONS 
DERIVADES DE LES MESES DE CONCERTACIÓ DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 
2012-2015, PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN SILUS 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el Decret dictat per la Presidenta de la 
Diputació de Barcelona en data 18 d‟abril de 2016, a través del qual s‟acorda concedir a l‟Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà un ajut de 23.000,00 € per la instal·lació d‟un silus, en el marc de les 
instruccions de gestió d‟actuacions derivades de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”.  
 
Atès que la concessió de la subvenció ve condicionada a l‟acceptació expressa per part de 
l‟Ajuntament. 
 
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.- Acceptar l‟ajut de 23.000,00 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el marc de les 
instruccions de gestió d‟actuacions derivades de les meses de concertació del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, per la instal·lació d‟un silus a Guardiola de Berguedà. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
 
5) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE EL PROPER DIA 18 DE JUNY ES DURÀ A 

TERME UN RAL·LI D’ASFALT ANOMENAT “XVI CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA” 
  



Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la instància presentada per l‟Escuderia de 
Gironella, per la celebració el proper dia 18 de juny de 2016, del ral·li d‟asfalt anomenat “XVI Clàssic 
Vila de Gironella”, el qual té previst transcórrer en una part del seu itinerari pel terme de Guardiola de 
Berguedà. 
 
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 el proper dia 18 de juny de 2016, es durà el ral·li d‟asfalt 
anomenat “XVI Clàssic Vila de Gironella”, el qual té previst transcórrer en una part del seu itinerari pel 
terme de Guardiola de Berguedà. Es condiciona l‟esdeveniment a que demanin el corresponent permís 
a Trànsit, als Mossos d‟Esquadra, que circulin únicament carreteres autoritzades, que disposin de tots 
els permisos i assegurances pertinents i que adoptin totes les mesures per evitar danys a les persones i 
a les coses, respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin col·locar i deixant-
ho tot en les mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat que aquest acte 
pogués ocasionar. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 
6) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE EL PROPER DIA 17 DE JULIOL DE 2016 

ES DURÀ A TERME  LA II MARXA CICLOTURISTA DE BERGA: LA RUTA MINERA 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per l‟entitat La Ruta 
Minera, per la celebració el proper dia 17 de juliol de 2016, de la II Marxa Cicloturista de Berga: La Ruta 
Minera, la qual té previst transcórrer en una part del seu itinerari pel terme de Guardiola de Berguedà. 
 
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 el proper dia 17 de juliol de 2016, es durà a terme: la II Marxa 
Cicloturista de Berga: La Ruta Minera, la qual té previst transcórrer en una part del seu itinerari pel 
terme de Guardiola de Berguedà. Es condiciona l‟esdeveniment a respectar l‟entorn i deixar-lo en les 
mateixes condicions en que el van trobar abans de la cursa, a adoptar totes les mesures de seguretat 
necessàries per tal d‟evitar danys a les persones i les coses, i en especial a que disposin de tots els 
permisos i assegurances pertinents. 
  
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 
 

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 9:46 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


