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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 15 DE DESEMBRE DE 2015 

 
 
A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:10 hores del dia 15 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 1 DE 

DESEMBRE DE 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el 
dia 1 de desembre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 1 de desembre 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 
d’ONZE MIL SIS CENTS SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (11.661,61 €), 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 d’ONZE MIL SIS CENTS 
SEIXANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (11.661,61 €), 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. 
 
Atès que el Sr. Josep Lara Tristante és familiar directe del Sr. JLV, s’absté d’intervenir en la votació de 
la llicència núm. 22/2015. 
 
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 19/2015-OMN, per realitzar obres de reforma interior sense afectar elements 

estructurals, en concret per canviar el paviment de l’habitatge existent, de l’immoble situat a la Plaça 
municipal, núm. 5, 1

er
-1ª a Guardiola de Berguedà, 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: 1 mes 

 
1.-Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per realitzar les obres de Reforma 
Interior sense afectar elements estructurals, per canviar el paviment de l’habitatge existent, de l’immoble 
situat a la plaça municipal núm. 5, 1

er
-1ª a Guardiola de Berguedà, i en el compliment de les mesures 

mínimes de seguretat i 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: 1800,00 x 1% = .........................................................18,00 € 

Impost 1800,00 x 3% = .........................................................54,00 € 
TOTAL: ..................................................................................72,00 € 

 
 

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

 
 
 



b) EXPEDIENT 20/2015-OMN, per realitzar les obres de reforma interior sense afectar elements 

estructurals, en concret per arranjar el bany, la cuina, per posar fals sostre de cartró guix així com les 
instal·lacions de llum i aigua de l’habitatge existent, situat al carrer Comerç, 20, 1

er
-1ª de Guardiola de 

Berguedà, 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: 1 mes 
 

1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per realitzar les obres de Reforma 
Interior sense afectar elements estructurals, per arranjar el bany, la cuina, posar fals sostre de 
cartroguix i les instal·lacions de llum i aigua de l’habitatge existent ,situat a al carrer comerç núm.20  1

er
-

1ª, i en el compliment de les mesures mínimes de seguretat i 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: 12.000,00 x 1% = .........................................................120,00 € 

Impost 12.000,00 x 3% = .........................................................360,00 € 
TOTAL: ....................................................................................480,00 € 

 
 

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

 
 
c) EXPEDIENT 21/2015-OMN, per realitzar les obres de reforma interior sense afectar elements 

estructurals, en concret per  arranjar la cuina de l’habitatge existent, situat a la Carretera a Ribes, núm. 
35, 1

er
 de Guardiola de Berguedà, 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: 1 mes 
 

1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per realitzar les obres de Reforma 
Interior sense afectar elements estructurals, per arranjar la cuina de l’habitatge existent, situat a la 
Carretera a Ribes núm. 35  1

er
, i en el compliment de les mesures mínimes de seguretat i 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: 1200,00 x 1% =..........................................................12,00 € 

Impost 1200,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA.................................40,00 € 
TOTAL: ..................................................................................52,00 € 

 
 

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

 
 
d) EXPEDIENT 22/2015-OMN, per realitzar les obres de reforma interior sense afectar elements 

estructurals, en concret per arranjar el bany de l’habitatge existent, situat al carrer Indústria, núm. 9 de 
Guardiola de Berguedà, 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: 1 mes 
 

1.- Assumir per part del propietari les responsabilitats ocasionades per realitzar les obres de Reforma 
Interior sense afectar elements estructurals, per arranjar el bany de l’habitatge existent, situat al carrer 
Indústria núm. 9, i en el compliment de les mesures mínimes de seguretat i 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: 900,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA......................................10,00 € 

Impost 900,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA.....................................40,00 € 
TOTAL: ...................................................................................50,00 € 

 
 

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

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 19:58 hores de tot el qual per la 
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


