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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 8 DE GENER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia 5 de gener de dos mil quinze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència de la Sra. Alcaldessa Sra. 
Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i Tristante, Sr. Jordi 
Carreras i Granero i Sr. Francisco Sanz i Arcusa. També hi assisteix la Regidora Sra. Isabel 
Argenté i Casals, el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras i la regidora Sra. Alba Noguera i Gordo. 
 
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, la Sra. Alcaldessa 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 31 DE 

DESEMBRE DE 2014 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 31 de desembre de 2014. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 31 de desembre de 2014. 
 

 
2) ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL TRACTAMENT DEL CONTROL DE 

PLAGUES DELS EDIFICIS MUNICIPALS 
  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“GESTIOR QUIMICS, S.L”, pel tractament del control de plagues dels edificis municipals, en concret per 
la desinsectació i desratització dels següents edificis municipals:  
 

- Ajuntament (amb totes les dependències inclòs l‟arxiu) 
- Escola Sant Llorenç (10 aules, menjador i biblioteca) 
- Escola Bressol “El Patufet” 
- Casal d‟Avis 



- Oficina de Turisme 
- Centre Cívic (3 plantes amb teatre) 
- Camp de futbol 

 
El pressupost presentat ascendeix a la suma de 1.365,54 € anuals (IVA inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “GESTIOR QUIMICS, S.L”, valorat en la suma 
de 1.365,54 € anuals (IVA inclòs), pel tractament del control de plagues dels edificis municipals. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura i formalització del contracte. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PEL TRACTAMENT DE DESRATITZACIÓ DEL 

TERME DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa 
“GESTIOR QUIMICS, S.L”, pel tractament de desratització del casc urbà de Guardiola i de tot el seu 
terme municipal, consistent en dos controls semestrals als mesos de febrer i octubre i un d‟extra en cas 
de necessitat, col·locant esquers als punts més estratègics de la xarxa de clavegueram, embornals, 
possibles focus, etc...., valorat en la suma de 520,65 € anuals (IVA inclòs). 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 

Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “GESTIOR QUIMICS, S.L”, pel tractament de 
desratització del casc urbà de Guardiola i de tot el seu terme municipal, consistent en dos controls 
semestrals als mesos de febrer i octubre i un d‟extra en cas de necessitat, col·locant esquers als punts 
més estratègics de la xarxa de clavegueram, valorat en la suma de 520,65 € (IVA inclòs). 
 

Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura i formalització del contracte. 

Tercer.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària. 
 
 
4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA DE 

CONDICIONAMENT DE LA CAPTACIÓ I CONNEXIÓ DE LA FONT DE SANT LLORENÇ I 
MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA D’AIGUA POTABLE DES DEL DIPÒSIT DE 
SAN MIQUEL A LA CARRETERA DE BAGÀ 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el Pla de seguretat i salut de l‟obra de 
condicionament de la captació i connexió de la Font de Sant Llorenç i manteniment i conservació de la 
xarxa d‟aigua potable des del dipòsit de Sant Miquel a la Carretera de Bagà, redactat pel Sr. JMR, 
coordinador de seguretat o salut en la fase d‟execució de l‟obra. 
 
DADES DE L‟OBRA: 
 



Situació: De Sant Llorenç prop Bagà a Guardiola 

Municipi: Guardiola de Berguedà 

Promotor: Ajuntament de Guardiola de Berguedà 

Autor del projecte: LMP 

Contractista: Salvador Serra, SA 

Autor de l‟estudi de seguretat: LMP 

Coordinador de seguretat: JMR 
 
Vist l‟informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant l‟execució de 
l‟obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l‟obra de referència elaborat pel contractista, dels que 
se n‟adjunta còpia en aquesta acta, i en compliment del que estableix l‟article 7.2 del RD 1.627/97, 
s‟aprova aquest Pla de Seguretat i Salut sempre i quant es compleixin les condicions que figuren en la 
present acta. 
 
 
Condicions exigides: 
 
1. El contractista haurà de disposar, a peu d‟obra i a l‟inici de la mateixa, de tots els materials que 

preveu el pla de seguretat i salut, a més del necessari per complir les condicions d‟aquest 
document. 

 
2. El no compliment de l‟establert en aquest document donarà la facultat, al coordinador de seguretat i 

salut de l‟obra, a paralitzar els treballs de la mateixa d‟acord al que estableix el RD 1.627/97. 
 
3. El Pla de Seguretat i Salut es farà arribar als interessats, segons estableix el RD 1.627/97, amb la 

finalitat que puguin presentar aquells suggeriments i alternatives que els semblin oportuns (art. 7è.4 
del mateix RD). 

 
4. Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en aquest Pla de Seguretat i Salut, a resultes 

de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l‟obra, o bé per qualsevol 
variació del projecte d‟execució que va servir de base per elaborar l‟Estudi de Seguretat i Salut, 
requerirà l‟aprovació expressa del coordinador de seguretat i salut, s‟haurà de comunicar a qui 
disposa el RD 1.627/97 i estarà a disposició de tots els qui indica l‟art. 7è.4 del RD. 

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant 
l‟execució de l‟obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l‟obra de referència elaborat pel 
contractista. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al coordinador de seguretat i a l‟empresa adjudicatària de les 
obres. 
 
 
5) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ A 

TRAVÉS DE LA QUAL ENS DONEN TRASLLAT DE LA PETICIÓ FORMULADA PER 
L’ENTITAT “TUAREG 4X4” A TRAVÉS DE LA QUAL SOL·LICITEN AUTORITZACIÓ PER 
DUR A TERME L’EXCURSIÓ ANOMENADA “RUTA DEL GEL” 

  
Per part del Consell Comarcal del Berguedà es dóna trasllat de l‟escrit presentat per l‟entitat “TUAREG 
4X4”, a través de la qual sol·liciten autorització per dur a terme l‟anomenada “RUTA DEL GEL”, que 
preveu la circulació amb vehicles 4x4 per pistes i camins que travessen el terme municipal els dies 31 
de gener i 1 de febrer de 2015. 



 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟Alcaldessa d‟aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a l‟entitat “TUAREG 4X4”, el seu pas pel municipi els dies 31 de gener i 1 de febrer 
de 2015, per dur a terme l‟anomenada “RUTA DEL GEL”, que preveu la circulació amb vehicles 4x4 per 
pistes i camins que travessen el terme municipal, si bé condicionat a sol·licitar el corresponent permís al 
Parc Natural del Cadí Moixeró, en el tram que es transcorri per l‟interior del Parc, a respectar l‟entorn i 
deixar-lo en les mateixes condicions en que el van torbar abans de la cursa, i a transitar només per 
pistes i camins autoritzats, i a sol·licitar el corresponent permís al Servei català de Trànsit, així com a 
disposar de totes les assegurances necessàries per la realització d‟aquest tipus d‟esdeveniments. 
  
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà, i a l‟entitat “TUAREG 4X4” 
 
 

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 22:10 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


