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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 16 DE FEBRER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia 16 de febrer de dos mil 
quinze, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió extraordinària, sota la presidència de la Sra. 
Alcaldessa Sra. Montserrat Ribera i Puig, amb l‟assistència del tinent d‟alcalde Sr. Josep Lara i 
Tristante i Sr. Jordi Carreras i Granero. 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. 
 
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Francisco Sanz i Arcusa. 
 
Actua com a Secretària, Na Maria-Immaculada Casals i Casanova. 
 
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 11 DE 

FEBRER 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 11 de febrer de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 11 de febrer de 2015. 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE XARXA DE CALOR DE BIOMASSA 

PEL CEIP SANT LLORENÇ I DE L’ESCOLA BRESSOL EL PATUFET” A GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ 

 
Vist el projecte de Xarxa de Calor de Biomassa pel CEIP Sant Llorenç i de l‟Escola Bressol “El Patufet”, 
elaborat pels tècnics de la Diputació de Barcelona, per un pressupost de 133.520,74 € (IVA Inclòs). 
 
Atès que el procediment d‟aprovació dels projectes d‟obres locals requereix, segons l‟article 37 del 
ROAS, la seva aprovació inicial, la submissió a informació pública per un període mínim de trenta dies, 



o de 15 en el supòsit de què com el present es decreti la urgència de la tramitació, i l‟aprovació 
definitiva. 
 
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 20 de juny de 2007. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar inicialment  el projecte de Xarxa de Calor de Biomassa pel CEIP Sant Llorenç i de 
l‟Escola Bressol “El Patufet”, elaborat pels tècnics de la Diputació de Barcelona, per un pressupost de 
133.520,74 € (IVA Inclòs). 
 
Segon.- Sotmetre el projecte esmentat a informació pública per un període de TRENTA dies, a comptar 
des de la publicació de l‟Anunci corresponent al BOP i al tauler d‟anuncis de la casa Consistorial. 
 
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa – Presidenta per la formalització d‟aquest acord. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DELS EXPEDIENTS DE CRÈDITS INCOBRABLES EN CONCEPTE 

DE FALLITS DE REFERÈNCIA ELABORADA PER L’ORGANISME DE GESTIÓ 
TRIBUTÀRIA  DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els expedients tramesos per l‟Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, relació 14002, 14003, 14004,14005, 14006, 14007, de 
fallits per referència, per tal de procedir a la seva declaració de crèdits incobrables. 

Atès que l‟adopció d‟aquest 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 2.011. 

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.-  Aprovar les relacions 14002,14006 i 14007. De les relacions 14003, 14004 i 14005  únicament 
aprovar les baixes corresponents als exercicis 2009 i 2010, procedint a la seva declaració de crèdits 
incobrables. 
 
Segon.-  Deixar pendents de les relacions 14003, 14004 i 14005 els rebuts corresponents als exercicis 
2011, 2012, 2013 i 2014 per considerar que els deutes no han prescrit i els contribuents són coneguts, 
per tant per part de la corporació s‟intentarà efectuar algun tràmit que permeti l‟ingrés del deute existent. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a l‟Organisme de Gestió Tributària de 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 20:58 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


