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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 4 D‟OCTUBRE DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 4 d‟octubre 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 27 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 27 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 27 de setembre de 2016. 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PRESENTAT PER LA FEDERACIÓ 

D’ENTITATS EXCURSIONISTES DE CATALUNYA PER DUR A TERME LES OBRES 
D’AMPLIACIÓ DEL REFUGI DE SANT JORDI A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  

 
Vist el projecte presentat per la Federació d‟Entitats Excursionistes de Catalunya (FEEC), per dur a 
terme obres consistents en l‟ampliació del refugi de Sant Jordi de Guardiola de Berguedà, el qual té la 
condició de sòl no urbanitzable segons les normes subsidiàries vigents.   
 
Vistos els informes tècnic i jurídic emesos pels serveis municipals competents, així com els informes 
elaborats pels organismes sectorials corresponents. 
 



D‟acord amb allò que s‟estableix als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel qual 
s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme, i 53 del Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s‟aprova 
el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, pel present  
 
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 29 de juny de 2015. 
 
Primer.- Aprovar inicialment el projecte presentat per la Federació d‟Entitats Excursionistes de 
Catalunya (FEEC), per dur a terme obres consistents en l‟ampliació del refugi de Sant Jordi de 
Guardiola de Berguedà, el qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les normes subsidiàries 
vigents. 
 
Segon.- Trametre el projecte esmentat així com una còpia completa de l‟expedient a la Comissió 
Territorial d‟Urbanisme perquè l‟aprovi definitivament, si s‟escau. 
 
Tercer.- Notificar aquest  acord al promotor de l‟expedient, pel seu coneixement i als efectes 
procedents. 
 
 
3) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SR. JMCM, A TRAVÉS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI, AMB 
MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE 
VIATGE TURÍSTIC FAMILIAR EN VEHICLES TOT TERRENY (Objectiu Andorra)” 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada pel Sr. JMCM, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme la ruta turística 
vehicles tot terreny 4x4, anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny 
(Objectiu Andorra)” per carreteres i pistes que travessen aquest terme municipal el dia 29 d‟octubre de 
2016. 
  
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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar Sr. JMHC, la realització d‟una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4, el dia 
29 d‟octubre de 2016, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per carreteres i pistes 
autoritzades, que comuniquin al Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu de que des del 
mateix Servei català de Trànsit s‟adoptin les mesures de seguretat pertinents per evitar danys a les 
persones i coses, que sol·licitin autorització a tots els organismes sectorials competents, especialment  
al Parc Natural Cadí Moixeró, així com als propietaris del terrenys per on transcorrin, que disposin de 
les assegurances que siguin necessàries i que deixin el terreny en les mateixes condicions que el van 
trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 

 
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per Canon, per la 
compra d‟una fotocopiadora per les oficines municipals, per la suma de 1.800,00 € (IVA no Inclòs). 
 
La Junta de Govern Local, acorda aprovar el pressupost anteriorment presentat. 

 
E) MOCIONS I ACORDS 

 



 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 19:50 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


