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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 20 D‟ABRIL DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:30 hores del dia tretze d‟abril 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 13 D’ABRIL 

2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 13 d‟abril de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 13 d‟abril 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 
DISSET MIL DOS CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (17.241,67 €), 
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 DISSET MIL DOS CENTS 
QUARANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS (17.241,67 €), 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 04/2015-OMN, per realitzar les obres de construcció d‟una tanca perimetral 
d‟180cm d‟alçada, situada a tres metres respecte l‟aresta exterior de l„esplanació de marge dret 
de la carretera C-16, entre els punts kilomètrics 112,85 a 113,060, situat al Polígon 8, pacel3la 
10 al Collet del terme de Guardiola de Berguedà, segons l‟autorització del servei territorial de 
Carreteres, 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: 2 mesos 
 
1.- Els camins ramaders existents que passen per aquesta finca s’hauran de mantenir 
oberts i accessibles. 
   
2.- Les servituds existents d’instal·lacions d’aigua municipal i les xarxes de serveis 
públics, es mantindran i seran accessibles pel seu manteniment i conservació. 
 
3.- S’hauran de complir totes les especificacions administratives, generals i específiques 
de l’autorització del Servei Territorial de Carreteres, expedient CAB20140729. 
 
4.- Segons les Normes Subsidiàries de Planejament Vigents a Guardiola de Berguedà, el solar 
del polígon 8 i arcel·la 10, es troba situat al marge dret de la carretera C-16, i es troba classificat 
com a Sòl NO Urbanitzable. 
 
En data 15 de juny de 1993, el Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, en l‟informe emès a 
l‟efecte, va retallar el perímetre inicial en uns 80 metres, pel cantó SO, passant la línia de 
delimitació a ser de 225 del bloc d‟habitatges a 160 metres. També es va retallar pel cantó SE, 
on la delimitació inicial que passava a 8 metres de la línia blava de la C-1411 (C-16) passa a 14 
metres de la mateixa línia. 
 
En data 17 novembre de 1993, la Comissió d‟Urbanisme de Barcelona va aprovar definitivament 
el Pla Parcial d‟Ordenació de la zona del Collet, marge dret de la carretera C-16, assenyalant 
que la línia de l‟edificació respecte de la carretera C-16 queda a 34 metres de la línia blanca, i el 



pla parcial es desenvoluparà en dos secors, quedant una part exclosa i definida per el plànol 
normatiu aprovat.  
 

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: 2.200,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA..........................22,00 € 

Impost 2.200,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA..........................66,00 € 

TOTAL: ................................................................................88,00 € 

 
 

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

4) ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES I LA CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS SELECTIU PER A 
LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL D’ASPIRANTS PER A CONTRACTACIONS 
LABORALS TEMPORALS DE TÈCNIC/A EN EDUCACIÓ INFANTIL D’AQUEST AJUNTAMENT DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Vist l‟expedient d‟aprovació de les bases i la convocatòrias del procés selectiu per a la constitució d‟una Borsa 
de Treball d‟aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educación infantil d‟aquest 
Ajuntament.  

Atès que les retribucions a percebre per les places convocares serán les que es corresponguin en el momento 
de cobrir la necessitat de la plaça i categoría profesional i les retribucions vigents en l‟Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà.  

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: 

ACORD 

PRIMER: Aprovar les bases reguladores del procés selectiu per a la constitució d‟una Borsa de Treball 
d‟aspirants per a contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil d‟aquest Ajuntament i la 
seva convocatòria.  

SEGON: Publicar aquest acord al taulell d‟edictes de l‟Ajuntament, a la web i al BOP. 

 

5) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Joventut i de Festes, es proposa la contractació de l‟empresa  ““MEDIA 
MANGA MMANGOTIERE, S.L., per la realització de l‟espectacle amb el títol “Va Parir Tour de Ràdio 
Flaixbac” el proper dia 7 d‟agost de 2015, amb motiu dels actes de Festa Major, per un import de 
4.840,00 € (IVA inclòs).  
 
Han aportat declaració jurada acreditativa d‟estar donats d‟Alta a la Seguretat Social i al corrent de 
pagament amb Hisenda i la Seguretat Social, juntament amb el certificat acreditatiu d‟estar al corrent e 
pagament amb Hisenda. 
 



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 contractació de l‟empresa “MEDIA MANGA MMANGOTIERE, S.L.”, per la realització 
de l‟espectacle amb el títol “Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac” el proper dia 7 d‟agost de 2014, amb 
motiu dels actes de Festa Major, per un import de 4.840,00 €  (IVA inclòs), si bé condicionat a què 
abans de l‟actuació aportin els certificats acreditatius d‟estar al corrent de pagament amb la Seguretat 
Social. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 
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 21:20 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


