
DECRET  D’ALCALDIA  NÚMERO  03/2019   APROVANT  INICIALMENT  EL  PROJECTE  DE 
CONSOLIDACIÓ DEL PONT VELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist  el  projecte  elaborat  per  l’Arquitecte  Lluís  Minoves  i  per  l’Arqueòleg  Pere Cascante,  per  la 
consolidació del  Pont  Vell  de Guardiola de Berguedà, amb un pressupost  de  50.396,50 € (IVA 
Inclòs).

Vist que des de la Diputació de Barcelona, se’ns va concedir un ajut de 50.396,50 € per poder dur a  
terme l’actuació, dins del programa complementari de reforma i millora d’equipaments locals – Línia 
5.

Vist que actualment el Pont Vell de Guardiola de Berguedà, situat a prop de l’aiguabarreig amb la riera 
de Saldes sota el Castell de Guardiola, (C-1411A, pk 61), es troba deteriorat a conseqüència del pas 
del  temps. Concretament presenta algunes parts malmeses com és el  cas de l’intradós dels arcs 
laterals dels estreps de l’esquerra a tocar del marge. En aquest sector l’argamassa de calç que uneix  
algunes pedres han patit alguns despreniments i amenaça de caure. També hi ha algunes fissures i 
esquerdes a la part central que en fan perillar l’estabilitat. La part superior ha estat molt reparada pel 
seu ús continuat al llarg del temps i l’estrep de la riba dreta està cobert per una acumulació de runa que 
en dificulta la seva visió íntegra i cobreix en part un dels seus arcs com el tallamars més occidental.

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles 21.1 o)  
i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  
per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del  
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,

En virtut de les facultats que m'han estat legalment atribuïdes,

DECRETO,

PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:
 

Objecte: 
PROJECTE  DE  CONSOLIDACIÓ  DEL  PONT  VELL  DE  GUARDIOLA  DE 
BERGUEDÀ

Autor del Projecte Col·legi Oficial Data

Lluís Minoves i Pujols
Pere Cascate Torrella

Arquitecte
Arqueòleg

14/12/2017

Import 41.650,00 € 8.746,50 € (IVA) 50.396,50 €

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci 
en el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.

De no formular-se al·legacions,  durant  el  termini  d’informació pública,  l’acord d’aprovació inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat d’ulterior acord.

I perquè així consti, signo la present a Guardiola de Berguedà, a 24 de gener de 2019
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