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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 27 D‟ABRIL DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:30 hores del dia vint-i-set d‟abril 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, i el 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 20 D’ABRIL 

2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 20 d‟abril de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 20 d‟abril 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-CINC MIL VUIT CENTS QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS 
(25.848,65 €), 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-CINC MIL VUIT CENTS 
QUARANTA-VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (25.848,65 €) i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 

 
 
3) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTAT DEL CANVI DE TITULARITAT DE L’ACTIVITAT 

DE BAR-RESTAURANT EL CAMPING EL BERGUEDÀ 
 
La Junta de Govern, es dóna per assabentada que amb efectes des del dia 1 d‟abril de 2015, s‟ha 
realitzat un canvi de titularitat de l‟activitat de Bar-Restaurant el Càmping El Berguedà, situat a l‟interior 
del Càmping El Berguedà, a la Ctra. B-400, Km. 3,5 de Guardiola de Berguedà, a favor del Sr. FSE. 
 
L‟enginyer municipal, n‟ha emès informe favorable. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que amb efectes des del dia 1 d‟abril de 2015, s‟ha realitzat un 
canvi de titularitat de l‟activitat de Bar-Restaurant el Càmping El Berguedà, situat a l‟interior del 
Càmping El Berguedà, a la Ctra. B-400, Km. 3,5 de Guardiola de Berguedà, a favor del Sr. FSE. 
 
Segon.- Girar la liquidació corresponent pel canvi de nom del permís d‟acord amb l‟ordenança Fiscal 
reguladora de la taxa per concessió de llicència d‟obertura d‟establiments. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a l‟interessat. 
 
 
4) ACORD DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE RESIDÈNCIA 

CENTRE DE DIA I LLAR D’AVIS TERCERA FASE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per l‟empresa 
“Construccions, Àrids i Formigons SA”, a través de la qual sol·licita la devolució de la garantia 
constituïda com a garantia de les obres de “Construcció de Residència Centre de dia i Llar d‟avis de 
Guardiola de Berguedà”, per la suma de TRETZE MIL DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS 
(13.019,29€). 
 
Vist l‟informe favorable elaborat per l‟Arquitecte municipal. 
 
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 
2.011. 
 
La Junta de Govern per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l‟empresa “Construccions, Àrids i 
Formigons SA , per les obres de “Construcció de Residència Centre de dia i Llar d‟avis de Guardiola de 
Berguedà”, per la suma de TRETZE MIL DINOU EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (13.019,29€). 
 
Segon.- Procedir a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província. 
 



 
5) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de GBV, per la realització de 
l‟espectacle “Banda Sonora”, el proper dia 23 de juny de 2015, amb motiu dels actes de la festivitat de 
Sant Joan, per un import de 3.569,50,00 € (IVA inclòs).  
 
Han aportat declaració jurada acreditativa d‟estar donats d‟Alta a la Seguretat Social i al corrent de 
pagament amb Hisenda i la Seguretat Social, juntament amb els certificats acreditatiu d‟estar al corrent 
de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
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 contractació de GBV, per la realització de l‟espectacle “Banda Sonora”, el proper dia 
23 se juny de 2015, amb motiu dels actes de la festivitat de Sant Joan, per un import de 3.569,50,00 € 
(IVA inclòs).  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 
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 21:08 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


