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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 20 DE SETEMBRE DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.05 hores del dia 20 de setembre 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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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 1 DE 

SETEMBRE DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 1 de setembre de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 1 de setembre de 2016. 
 
 
 
2) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DEL TRASLLAT DE L’ACTIVITAT DE 

LLIBRERIA DEL LOCAL SITUAT ALS BAIXOS DEL CARRER COMERÇ 22 AL LOCAL 
SITUAT ALS BAIXOS DEL CARRER COMERÇ 16 

 
La Junta de Govern Local es dóna per assabentada que s‟ha realitzat un trasllat de l‟activitat de llibreria 
que fins ara estava situada als baixos del carrer Comerç 22, i que ara passarà a estar ubicada al local 
situat als baixos del carrer Comerç 16, a favor de la Sra. NSB.  
 
En data 31 d‟agost de 2016, l‟enginyer municipal 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 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 del trasllat de l‟activitat de llibreria que fins ara estava situada als 
baixos del carrer Comerç 22, i que ara passarà a estar ubicada al local situat als baixos del carrer 
Comerç 16, a favor de la Sra. NSB.  
.  
Segon.- Girar la liquidació corresponent d‟acord amb l‟ordenança Fiscal reguladora de la taxa per la 
prestació de serveis de la intervenció administrativa de l‟activitat dels ciutadans. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la peticionària. 

 

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

BARCELONA DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN 
PRIMERA INFÀNCIA I LA CONCESSIÓ D’UN AJUT CORRESPONENT A LA PRIMERA FASE 
 

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 30 de juny de 2016, a través de la qual s‟aprovà la concessió d‟un ajut 
econòmic de 1.684 €, dins del programa complementari d‟escolarització en la primera infància – 
Primera Fase.  
 
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 1.684 €, concedit per la Diputació de Barcelona dins del programa 
complementari d‟escolarització en la primera infància – Primera Fase.  
 
Segon.-  Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 

 
 
4) ACORD DE DEVOLUCIÓ DE LA FIANÇA DIPOSITADA PER OWTLING EVENTS PER 

L’ORGANITZACIÓ DE L’ACTIVITAT EXTRAORDINÀRIA “PARAL·LEL FESTIVAL” A CAL 
COMPANYÓ 

 
Mitjançant Decret d‟Alcaldia 27/2016, es va concedir a OWLING EVENTS autorització per dur a terme 
l‟espectacle/activitat recreativa de caràcter extraordinari anomenada “PARAL·LEL FESTIVAL”, a la finca 
de Cal Companyó, de 2 al 4 de setembre de  2016, consistent en un esdeveniment musical i cultural, si 
bé condicionat a l‟adopció d‟una sèrie de mesures i al dipòsit d‟una fiança de 3000 euros per respondre 
d‟eventuals danys que es poguessin ocasionar. 
 
Havent-se desenvolupat l‟activitat sense cap incidència, i havent-se comprovat que el terreny on va tenir 
lloc l‟esdeveniment s‟ha deixat en les mateixes condicions que es trobava abans de celebrar-se 
l‟activitat, d‟acord amb l‟informe favorable elaborat per l‟arquitecte municipal en data 20 de setembre de 
2016, s‟escau procedir al retorn i devolució de la fiança en el seu dia dipositada.  
 
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.- Retornar la fiança de 3000 € dipositada per OWLING EVENTS, per l‟activitat extraordinària 
anomenada “PARAL·LEL FESTIVAL”, a la finca de Cal Companyó, de 2 al 4 de setembre de  2016, 
consistent en un esdeveniment musical i cultural. 
 
Segon.-  Notificar el present acord a OWLING EVENTS. 
 
 

 
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 20:55 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


