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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 23 DE FEBRER DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia 23 de febrer 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 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) 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 
QUARANTA-NOU MIL SISCENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (49.615,19 €), 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 per l'Alcaldessa d'aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final de QUARANTA-NOU MIL 
SISCENTS QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS (49.615,19 €),  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‟alcaldessa d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 14 de juny de 
2011. 

 
La Junta de Govern Local per unanimitat, acorda: 

 
Primer.- CONCEDIR llicència municipal d‟obres en l‟expedient informat favorablement pels serveis 
tècnics municipals que es relacionen a continuació: 

 
a) EXPEDIENT 02/2015-OMN, per realitzar les obres de manteniment i conservació de coberta d‟un 
edifici entre mitgeres, sense afecta elements estructurals, per canviar les canals de la façana de 6 m, de 
l‟edifici situat al Barri Bastareny, núm. 18 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 
manteniment i conservació de coberta d‟un edifici entre mitgeres, sense afecta elements estructurals, 
per canviar les canals de la façana de 6 m, de l‟edifici situat al Barri Bastareny, núm. 18 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: 485,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA.............................10,00 € 

Impost 485,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA.............................40,00 € 

TOTAL: ................................................................................50,00 € 

 
 



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

4) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT I PRESA DE RAÓ PRESENTADA PER 
L’EMPRESA “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.” DE LA FACTURA 
NÚM. 2 DE DATA 21 DE GENER DE 2015  

 
Vista la sol·licitud presentada per la empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
mitjançant la qual sol·liciten la cessió de crèdit a favor de “BANCO POPULAR ESPAÑOL”, del dret de 
crèdit de QUATRE MIL DOS-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS 
(4.268,88 €), corresponents a la factura núm. 2 de data 21 de gener de 2015. 
 
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.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa “JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL BOIX, S.L.”, 
i a la dipositària municipal. 
 

 
5) APROVACIÓ DEL COMPTE DE RECAPTATÒRIA REALITZAT PER L’ORGANISME DE 

GESTIO TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014 
 
Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l‟Organisme de Gestió Tributària durant 
l‟exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d‟ingrés per rebut i liquidacions d‟ingrés directe, així 
com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l‟Ens: Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es refereixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a l‟Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l‟estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l‟article 209.2 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 

- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014 
 
 

Rebuts 22.374,49 

Liquidacions 7.811,30 

 
 
 - Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014 
 
 

Rebuts 122.664,12 

Liquidacions 82.480,81 

 
Comprovat que l‟aplicació de càrrecs, devolucions d‟ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l‟ORGT s‟ha practicat correctament. 
 
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 Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l‟Organisme de Gestió Tributària 
durant l‟exercici 2014 i corresponent a les liquidacions d‟ingrés per rebut i liquidacions d‟ingrés directe, 
així com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per Guardiola de Berguedà.  
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟Organisme de Gestió Tributària.  

 
 
6) D’APROVACIÓ DEL COMPTE DE GESTIÓ RECAPTATÒRIA REALITZAT PER 

L’ORGANISME DE GESTIO TRIBUTÀRIA DURANT L’EXERCICI 2014 
 
Vist el compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l‟Organisme de Gestió Tributària durant l‟exercici 
de 2014 i corresponent a les liquidacions d‟ingrés per rebut i liquidacions d‟ingrés directe, així com a 
certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats per l‟ens Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà – Consell Comarcal. 
 
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons 
transferits a l‟Ens. 
 
Vista la relació nominativa de deutors que configura l‟estat demostratiu dels drets a cobrar, com 
estableix l‟article 209.2 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 
2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents: 
 
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts 731,25 

Liquidacions 1.776,46 

 
Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2014: 
 

Rebuts 21.077,20 

Liquidacions 13.248,35 

 
Comprovat que l‟aplicació de càrrecs, devolucions d‟ingressos indeguts i compensacions a favor de 
l‟ORGT s‟ha practicat correctament. 
 
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 Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l‟Organisme de Gestió Tributària 
durant l‟exercici 2014 - presentada per l‟Organisme de Gestió Tributària. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟Organisme de Gestió Tributària. 
  
 
7) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA 

DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del 
Govern a Catalunya, a través de la qual s‟adjuntà la sol·licitud presentada per TBO, a través de la qual 



sol·licita autorització per al instal·lació i venda d‟una caseta de productes pirotècnics sense magatzem a 
l‟Estació Vella. 
 
L‟arquitecte municipal, n‟ha emès informe favorable, si bé condicionat a: 
 
1.- El compliment de les normatives vigents en matèria de seguretat en casetes de venta de productes 
pirotècnics , i complir els següents condicionants d‟emplaçament: 

a.- S‟ha de respectar una separació mínima de vuit metres respecte als paraments del 
transformador. 
b.- S‟ha de respectar una separació mínima de sis metres respecte la zona d‟aparcament del 
front del carrer Comerç. 

 
2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola de Berguedà, va ser autoritzada per primera 
vegada per a la venda de productes pirotècnics en data 16/06/1992, prèviament a la presentació d‟un 
projecte tècnic.  
 
3.- Que des de la data de l‟ultima autorització no s‟han realitzat modificacions a l‟establiment temporal. 
 
4.- Que l‟establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d‟explosius, 
aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les condicions 
exigides al vigent reglament d‟articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 563/2010, de 8 
de març ( BOE num. 13 de 07/05/2010 i, en especial a la seva ITC n.17). 
 
5.- Que l‟empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de 
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la 
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període. 
 
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 TBO, la instal·lació d‟una caseta temporal de venta de productes pirotècnics sense 
magatzem a l‟Estació Vella, condicional al compliment de la normativa anteriorment referenciada. 
 
Segon.- Comunicar la present autorització a la peticionària. 
 
 
 
8) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ 
 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟esborrany del conveni que es transcriu 
literalment a continuació: 
 

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I 
L’ASSOCIACIÓ DE DISMINUÏTS PSÍQUICS DEL BERGUEDÀ 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent el dia 23 de febrer de 2015, 
 
 
REUNITS: 
 



D‟una banda, la Sra. JCR, com a representant de l‟associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, 
 
 
D‟altra banda, la Sra. Montserrat Ribera i Puig, Alcaldessa de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, 
facultada expressament per aquest acte per acord de la Junta de Govern de data 23 de febrer de 2015. 
 
 
MANIFESTEN: 
 
1.- L‟Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà està duent a terme una tasca social de 
reconeguda vàlua i l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en reconeixement d‟aquesta tasca, ha 
vingut ajudant econòmicament a l‟associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà en forma de 
subvencions. 
 
2.- Dins l‟ampli camp dels Serveis Socials hi ha activitats que podrien ser portades a terme 
conjuntament entre aquestes dues entitats. 
 
3.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de febrer de 2015, va aprovar la formalització del 
present, 
 
 
CONVENI: 
 
 
Primer.- L‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà es compromet a contribuir al finançament de l‟entitat 
per l‟any 2.014 amb la quantitat de 0,30 € per habitant al municipi anuals. 
 
 
Segon.- L‟Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà es compromet a: 
 

- A redactar una memòria final d‟exercici que es presentarà dins el primer semestre de l‟any 
següent. En aquesta memòria hi constarà la part de les activitats realitzades i el nombre 
d‟usuaris atesos del municipi. 

- Ajudar a l‟àrea de serveis socials del l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà en aquelles 
activitats que així ho sol·licitin i l‟associació disposi de l‟estructura i mitjans per fer-ho. 

- A utilitzar el logo “Serveis Socials. Ajuntament de Guardiola de Berguedà” en el material 
imprès que editi l‟Associació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà referent a les activitats 
portades a terme conjuntament amb l‟àrea de Serveis Socials de l‟Ajuntament de  Guardiola 
de Berguedà. 

 
Tercer.- Per procedir al seguiment d‟aquest conveni es crearà una comissió que estarà formada per part 
de l‟Ajuntament, del regidor de Serveis Socials i la Treballadora Social, i per part de l‟Associació Pro 
Disminuïts Psíquics del Berguedà pel President o per la gerent en cas de delegació del President i un/a 
tècnica de l‟entitat. Aquesta comissió es reunirà una vegada a l‟any. 
 
 
Quart.- Aquest conveni tindrà una vigència d‟un any, però es considerarà tàcitament renovat si dins els 
dos últims mesos de l‟any cap de les dues parts manifesta la voluntat de revisar-lo o cancelar-lo. 
 
 
Atesa la voluntat d‟aquest Ajuntament d‟adherir-se al conveni. 
 
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 Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar el conveni entre l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l‟Associació de Disminuïts 
Psíquics del Berguedà anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟Associació de Disminuïts Psíquics del Berguedà. 
 
Tercer.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura i formalització del present acord. 
 
 
 

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 21:12 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


