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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 1 de desembre de dos mil 
quinze, 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 17 DE 

NOVEMBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 17 de novembre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 17 de novembre 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 
CINQUANTA-QUATRE MIL DOS CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS (54.282,17 
€), 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 CINQUANTA-QUATRE MIL DOS 
CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB DISSET CENTIMS (54.282,17 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD RECTIFICANT LA LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ CONCEDIDA MITJANÇANT 

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 13 D‟OCTUBRE DE 2015 
 

 
ANTECEDENTS: 
 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 13 d‟octubre de 2015, i vista la sol·licitud presentada per la 
mercantil “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A”, va concedir a “ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA, S.A”, la llicència de segregació d‟una superfície de 20.795 m
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, corresponent a l‟anomenat 

“Castell de Guardiola”. 
 
En data 20 de novembre de 2015, va tenir entrada en el Registre General d‟aquest Ajuntament, un 
escrit presentat per la Sra. MDYB,  en nom i representació d‟“ENDESA GENERACIÓN, S.A”, a través 
del qual manifestava que erròniament a l‟escrit de sol·licitud de la llicència de segregació, es presentà 
l‟escrit en nom de la mercantil “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA”, quan s‟havia d‟haver presentat 
en nom d‟”ENDESA GENERACIÓN, S.A”, en tant que propietaria de la finca objecte de segregació. 
 
Havent-se comprovat a través de la Nota Simple Registral i de la documentació obrant a l‟expedient que 
es tracta d‟una errada manterial, atès que la propietària de la finca és ”ENDESA GENERACIÓN, S.A”, 
en comptes d‟“ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA”. 
 
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES: 
 

Atès el que es preveu a l‟article 105.2 de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 

administracions públiques i del procediment administratiu comú, les Administracions Públiques podran, 
també, rectificar en qualsevol moment, d‟ofici o a instància dels interessats, els errors materials, de fet o 
aritmètics existents en els seus actes. 
 
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.- Rectificar la llicència de segregació concedida per acord de la Junta de Govern de data 13 
d‟octubre de 2015, de manera que allà on diu  “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA”, hauria de dir 
”ENDESA GENERACIÓN, S.A”. 
 
Segon.- Notificar el present acord a “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA”, i ”ENDESA 
GENERACIÓN, S.A”. 
 
 
4) PROPOSTA D‟ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ DE LA FINCA DE 20.795 M
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CORRESPONENTS A LA PARCEL·LA 28 DEL POLÍGON 8 PROPIETAT “D‟ENDESA 
GENERACIÓN, S.A” 

 
Vista la instància que va tenir entrada en el registre d‟aquest Ajuntament en data 20 de novembre de 
2015, NRE 129,  per les Sres. PMP i MDYB, en nom i representació de la societat mercantil “ENDESA 
GENERACIÓN, S.A”, segons acrediten a través de l‟escriptura de poder que acompanyen, a través de 
la qual manifesten que volen efectuar una cessió gratuïta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants de 
20.795 m2 corresponents a la parcel·la 28 del polígon 8 de Guardiola de Berguedà, on hi ha les restes 
arqueològiques de l‟anomenat “Castell de Guardiola”. 



 
La finca objecte de cessió consta inscrita al Registre de la Propietat de Berga, volum 1351, llibre 34 de 
Sant Julià de Cerdanyola, foli 5 finca núm. 471. 
 

La finca pertany a la societat mercantil “ENDESA GENERACIÓN, S.A”. 
 
Segons manifesten les Sres. PMP i MDYB la finca objecte de cessió es troben lliures de càrregues 
gravàmens i ocupants. 
 
Atès que, d'acord amb l'article 31 del Decret 336/1988, de 17 d‟octubre, pel qual s‟aprova el Reglament 
de Patrimoni dels Ens Locals, l‟adquisició de béns a títol lucratiu no està subjecte a cap restricció. No 
obstant això, si l‟adquisició comporta l‟assumpció d‟una condició, una càrrega o un gravamen onerós, 
només es poden acceptar els béns quan el seu volar és superior al d‟aquells. 
 
L‟acceptació, a l‟empara de lo establert a l‟article 31 del Decret 336/1988, abans citat, correspon al 
President si és incondicional i al Ple si hi ha condicions. 
 
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 la cessió gratuïta, lliure de càrregues, gravàmens i ocupants de 20.795 m2 
corresponents a la parcel·la 28 del polígon 8 de Guardiola de Berguedà, on hi ha les restes 
arqueològiques de l‟anomenat “Castell de Guardiola”, inscrita al Registre de la Propietat de Berga, 
volum 1351, llibre 34 de Sant Julià de Cerdanyola, foli 5 finca núm. 471, propietat de la societat 
mercantil “ENDESA GENERACIÓN, S.A” . 
 
Segon: Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels acords i escriptures que siguin 
necessaris per formalitzar l‟acceptació de la cessió. 
 
Tercer: Donar d'alta la finca cedida a l'inventari de béns immobles i drets reals de l'Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà com a bé patrimonial. 
 

5) ACORD SOL·LICITANT UNA PRÒRROGA DEL TERMINI D‟EXECUCIÓ I JUSTIFICACIÓ DEL 
PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT A L‟OCUPACIÓ LOCAL - LÍNIA DE SUPORT A 
L‟OCUPACIÓ LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
Atès que el proper dia 31 de desembre de 2015 finalitza el termini d‟execució del programa 
complementari de foment a l‟ocupació local, línia de “Suport a l‟ocupació local”, aprovat per la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona en data 18 de desembre de 2014. 
 
Atès que aquest Ajuntament abans del dia 31 de desembre de 2015 no haurà executat tota la despesa 
prevista en l‟actuació, es sol·licita una pròrroga del termini d‟execució i de justificació de les actuacions, 
a l‟empara de lo establert a l‟article 25 del Règim de concertació aplicable. 
 
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.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, una pròrroga en el termini d‟execució i de justificació de 
les actuacions, del programa complementari de foment a l‟ocupació local, línia de “Suport a l‟ocupació 
local”, aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona en data 18 de desembre de 2014. 



 
Segon.- Notificar el present Decret a la Gerència de Serveis de Promoció Econòmica i Ocupació de 
l‟Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 
6) ACORD SOL·LICITANT L‟ADHESIÓ DE L„AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

AL PORTAL DE TRANSPARÈNCIA PER ALS ENS LOCALS 
 

Vistes les obligacions establertes a la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
Vist el servei de transparència del Consorci AOC, el qual consta de diferents recursos per donar 
compliment amb les obligacions de la Llei 19/2014, de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern, fruit de la col·laboració amb la Generalitat, mitjançant el Departament de Governació i 
Relacions Institucionals i l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, les Diputacions, el Consorci 
AOC, el Consorci Localret, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i 
el Col·legi de Secretaris i Interventors de Catalunya. 
 
Atès que aquest Ajuntament considera necessari poder comptar amb un portal de transparència propi, 
per donar compliment a la Llei de Transparència.  
 
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.- Sol·licitar els serveis del Consorci AOC relacionats amb la Llei de la Transparència. 
 

Segon.- Acceptar les condicions generals i especifiques que regulen la prestació del Servei per part del 
Consorci AOC i que es troben publicades a la seva seu electrònica www.seu.cat/consorciaoc. 
 
Tercer.- Habilitar al Consorci AOC com a encarregat del tractament de les dades de caràcter personal a 
les quals pugui tenir accés en els termes exposats a la present sol·licitud. 
 
Quart.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 

 
 
7) ACORD D‟ACCEPTACIÓ DE L‟AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA EN 

EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE GARANTIA DE LA SUFICIÈNCIA 
FINANCERA LOCAL 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el dictamen de data 26 de novembre de 2015 
aprovat per la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, aprovant els ajuts econòmics en el marc 
del Programa complementari de Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de 
serveis socials del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015, a través del qual s‟acorda concedir a 
l‟Ajuntament de Guardiola de Bergueda, un ajut econòmic d‟11.939,32 €. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord, ve condicionat a la seva acceptació expressa per part d‟aquest 
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: 
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Primer.- Acceptar l‟ajut econòmic d‟11.939,32 €, concedit per la Diputació de Barcelona, en el marc del 
Programa complementari de Garantia de la suficiència financera local i de suport a la prestació de 
serveis socials del Pla Xarxa de Governs Locals 2012-2015. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 

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 20:08 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


