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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 23 DE MARÇ DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15  hores del dia 23 de març 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, i el 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 19 DE MARÇ 

2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 19 de març de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 19 de març 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 
VINT-I-TRES MIL DOS CENTS–DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS  (23.212,27 €), 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 VINT-I-TRES MIL DOS 
CENTS–DOTZE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS  (23.212,27 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
 
3) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada en nom i 
representació de l‟Acció Escolta de Catalunya, a través de la qual comunica que des del dia 2 fins el 6 
d‟abril de 2015, es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Aporten autorització del propietari, autorització del Consell Comarcal del Berguedà i el Pla 
d‟emergències i evacuació. 
 
Manca aportar l‟autorització de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat i a la Direcció 
General de Joventut. 
 
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 en data 14 de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats que des del dia 2 fins el 6 d‟abril de 2015, es realitzarà un 
campament juvenil a la finca de Cal Companyó. 
 
Segon.- Abans de dur-se a terme l‟activitat hauran d‟aportar l‟autorització de la Direcció General del 
Medi Natural i Biodiversitat i a la Direcció General de Joventut i la pòlissa vigent de l‟assegurança de 
responsabilitat civil exigida al Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació d‟activitats en el lleure. 
 
Tercer.- Hauran de garantir el correcte subministrament d‟aigua potable, així com disposar d‟un espai 
per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre‟s a respectar l‟entorn i el medi 
evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l‟han trobat, comprometent-se a 
garantir un espai sanitari d‟aigües fecals, així com a complir la resta de prescripcions establertes al 
Decret 137/2003, de 10 de juny, de regulació de les activitats d‟educació en el lleure, en tots els seus 
aspectes.  
 
Quart.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
4) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

CONSISTENT EN FONS DE PRESTAIÓ “SUPORT AL SERVEI DE MENJADOR DE LES 
ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS” EN LE MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS 2015 DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 

 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟ajut concedit per la Diputació de Barcelona, 
consistent en fons de prestació de “Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en 
el marc del catàleg de serveis 2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per la suma de 
2324,00 €. 

 



Atès que la concessió de l‟ajut ve condicionat a la seva acceptació expressa per part d‟aquest 
Ajuntament. 
 
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 en data 14 de juny de 2011. 

 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 

 
Primer.- Acceptar l‟ajut concedit per la Diputació de Barcelona, consistent en fons de prestació de 
“Suport al servei de menjador de les escoles bressol municipals”, en el marc del catàleg de serveis 
2015 del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, per la suma de 2324,00 €. 
 
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per la signatura dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a la Gerència de Serveis d‟Educació de l‟Àrea d‟Atenció a les 
Persones de la Diputació de Barcelona. 

  
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

 
5) DONAR COMPTE DE LES ACTUACIONS PREVISTES PER A L’ANY 2015 EN EL PLA 

MUNICIPAL DE PREVENCIÓ D’INCENDIS FORESTALS DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 
 
Es dóna compte de les aportacions revistes per al 2015 – ADF Alt Berguedà, dins del Pla 
municipal de prevenció d‟Incendis Forestals (PPI) de la Diputació de Barcelona. 
 

DESCRIPCIÓ ACTUACIÓ CODI MAPA COST (IVA Inclòs) 

Neteja de vores i poda al camí del Xalet de la 
Diputació al coll de Forn, passant per Gavarrós i Cal 
Montaner 

1 3.098,00 

Repàs de manteniment camí del Xalet de la Diputació 
al coll de Forn, passant per Gavarrós i Cal Montaner 

1 7.451,00 

Repàs de manteniment camí dels Repetidors  10 4.841,00 

Neteja de vores i poda al camí de la Font de la Vinya 
Vella al camí dels Repetidors. 

11 291,00 

Repàs de manteniment camí de la Font de la Vinya 
Vella al camí dels Repetidors 

11 664,00 

Repàs de manteniment camí de la Colònia Pujol a 
Torre de Foix 

12 2.930,00 

Manteniment secció de servei carretera del Jou  13 1.500,00 

 
Cost total de les actuacions per l‟any 2015      20.775,00 € 
Aportació de la Diputació de Barcelona     95%  19.736,25 € 
Aportació de l‟AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 5%  1.038,75 € 
 
La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció del citat acord. 
 
 
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.  


