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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 14 DE JUNY DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 14 de juny 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 7 DE JUNY 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 7 de juny de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 7 de juny de 2016. 
 
 
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 
DISSET MIL TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (17.336,96 €), 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 DISSET MIL TRES-CENTS 
TRENTA-SIS EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (17.336,96 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) 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 03/2016-OMN, per realitzar les obres de manteniment i conservació, sense afectar 
elements estructurals, en concret per repicar l‟arrebossat de la façana de la planta baixa i deixar vista la 
pedra existent a l‟edifici situat al carrer Hostal Nou núm. 3 xamfrà Passatge Hostal Nou, 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: 2 mesos 

 
1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per les obres menors de 
manteniment i conservació, sense afectar elements estructurals, per repicar l‟arrebossat de la façana de 
la planta baixa i deixar vista la pedra existent, de l‟edifici situa al carrer Hostal Nou, núm. 3, xamfrà 
Passatge Hostal Nou, i en el compliment de les mesures mínimes de seguretat o salut en les obres. 
 
2.-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 . 

 
 

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: 1100,00 x 1% =.................................................................11,00 € 

Impost 1100,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA.....................................40,00 € 

TOTAL: ........................................................................................51,00 € 

 
 

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

 
 
4) PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE BAR DE LA 

PISCINA MUNICIPAL I SERVEIS EN QUANT A LA NETEJA, CONTROL D’ENTRADES I 



MANTEMIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA 
DE BERGUEDÀ 

 
Vist l‟expedient per a contractació de la gestió del servei de bar de la piscina municipal i serveis en 
quant a la neteja, control d‟entrades o manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de 
Guardiola de Berguedà. 
 
Atès que el procediment s‟ha desenvolupat conforme a allò establert als articles 109 i 110 del Reial-
Decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (en endavant TRLCSP).  
 
Atès que la licitació del contracte s‟ha realitzat conforme a allò previst a l‟article 142 del TRLCSP.   
 
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació. 
 
Vist que en el termini conferit a l‟article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha formulat la proposició 
econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte i 
ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.  
 
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: Adjudicar el contracte de gestió del servei de bar de la piscina municipal i serveis en quant a 
la neteja, control d‟entrades o manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de 
Berguedà a MONTSERRAT MARMI ESPELT i altres, pel preu de TRES CENT EUROS (300,00 €) 
anuals de cànon. 
 

SEGON: Requerir a l‟adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents a aquell 
en què es rebi la notificació de l‟adjudicació als licitadors en la forma prevista a l‟article 151.4 TRLCSP, 
comparegui davant la secretaria general de l‟Ajuntament, per tal de formalitzar el contracte en document 
administratiu. 
 
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l‟Ajuntament 
podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l‟import de la garantia provisional que, si 
escau, s‟hagués exigit. 
 

TERCER: Notificar aquest decret a l‟adjudicatària i disposar la seva publicació al perfil del contractant 
de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
QUART.- Facultar l‟alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els 
acords precedents. 
 

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

BARCELONA DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS, 
COHESIÓ SOCIAL I EMERGÈNCIA ENERGÈTICA 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟ajut aprovat per la Junta de Govern de la 
Diputació de Barcelona en data 9 de juny de 2016, a través de la qual s‟aprovà la concessió d‟un ajut 
econòmic de 6.880,56 € dins del programa complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i 
emergència energètica.  
 



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 6.880,56 €, concedit per la Diputació de Barcelona en programa 
complementari de serveis socials bàsics, cohesió social i emergència energètica. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
6) ACORD AUTORITZANT LA REDUCCIÓ DE JORNADA D’UNA TREBALLADORA DE 

L’AJUNTAMENT 
 
Per part d‟una tècnica de l‟Escola Bressol “El Patufet”, s‟ha presentat en data 14 de juny de 2016, una 
instància a través de la qual sol·licita poder continuar amb la reducció de la jornada laboral a 2/3 parts 
durant el curs 2016-2017. 
 
A l‟empara de lo establert a l‟article 48 de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat 
Públic, i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 
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.- Autoritzar el manteniment de la reducció de la seva jornada laboral a 2/3, durant l curs 2016+-
2017.  
 
Segon.- Comunicar al present acord a la interessada. 

 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el següent pressupost: 
 

- Pressupost pel subministrament d‟una malla per la tanca pel silus, presentat per 
“MALLARÀPID.” per la suma de 1095,37 € (Iva no inclòs). 

 
 

La Junta de Govern, per unanimitat dels seus membres acorda aprovar el pressupost presentat. 
 
 

 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 20:22 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


