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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 4 DE MAIG DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:30 hores del dia quatre de maig 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’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 27 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 27 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 27 d‟abril de 2015. 
 

 
 

2) 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 06/2015-OMN, per realitzar les obres de manteniment i conservació de coberta d‟un 
edifici entre mitgeres, sense afectar elements estructurals, en concret per treure i refer a xemeneia, 
tapar el forat de la teulada i canviar les teules trencades mutant una bastida auxiliar, a l‟edifici situat a la 
carretera a Ribes, núm. 11, 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 les obres de 
Manteniment i Conservació de coberta d’un edifici entre mitgeres, sense afectar elements 
estructurals, per treure i refer la xemeneia, tapar forat teulada  canviar teules trencades, muntant 
una bastida auxiliar, a l’edifici situat a la Carretera de Ribes, núm. 11 a Guardiola de Berguedà, i 
en 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 d’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.  

 
3.- Degut a que s’ha de muntar una bastida i fer treballs a la coberta de l’edifici existent, es 
demana prendre les mesures que el constructor cregui convenients per minimitzar els riscos  de 
caigudes en alçades (xarxes, plataformes elevadores, línia de vida amb els corresponents 
arnes,.....) 

 
4.- En cas de produir algun desperfecte durant l’execució de les obres a la coberta o façana 
veïna, les reparacions aniran a càrrec del sol·licitant.  

 
 

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: 750,00 x 1% = QUOTA MÍNIMA..........................10,00 € 

Impost 750,00 x 3% = QUOTA MÍNIMA..........................40,00 € 

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

 
 

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

 
 
 
3) ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT 

DE L’ENLLUMENAT PÚBLIC, LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA, ELS EDIFICIS 
MUNICIPALS I LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

 
 



Vist l‟expedient per a contractació del servei de manteniment de l‟enllumenat públic, la xarxa 
d‟abastament d‟aigua, els edificis municipals i la piscina municipal de Guardiola de Berguedà. 
 
Atès que el procediment s‟ha desenvolupat conforme a allò establert als articles 109 i 110 del Reial-
decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei de contractes del 
sector públic (en endavant TRLCSP).  
 
Atès que la licitació del contracte s‟ha realitzat conforme a allò previst a l‟article 142 del TRLCSP.   
 
Vista la proposta efectuada per la Mesa de Contractació. 
 
Vist que en el termini conferit a l‟article 151.2 TRLCSP, el licitador que ha formulat la proposició 
econòmicament més avantatjosa ha presentat la documentació necessària per formalitzar el contracte i 
ha constituït la garantia definitiva exigida al plec de clàusules administratives particulars.  
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Ple i per la Sra. Alcaldessa d‟aquest Ajuntament en data 14 de juny de 
2011. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
ACORDA 
 
PRIMER: Adjudicar el contracte de gestió del servei de manteniment de l‟enllumenat públic, la xarxa 
d‟abastament d‟aigua, els edificis municipals i la piscina municipal de Guardiola de Berguedà a 
l‟empresa “INSMAN CADÍ, S.L.”, pel preu de VINT-I-DOS MIL VUIT CENTS CINQUANTA EUROS 
anuals (IVA exclòs) o NORANTA-VUIT MIL EUROS (91.400,00 €) (IVA exclòs), que és l‟import de la 
despesa plurianual derivada d‟aquesta contractació durant els 4 anys de vigència del contracte 
(incloses pòrrogues), subjecte al Plec de Clàusules Administratives Particulars, al Plec de Prescripcions 
Tècniques i a les propostes tècniques presentades pel licitador, d‟acord amb l‟article 151.3 TRLCSP. 
 
SEGON: Requerir a l‟empresa adjudicatària perquè, dintre del termini dels quinze dies hàbils següents 
a aquell en què es rebi la notificació de l‟adjudicació als licitadors en la forma prevista a l‟article 151.4 
TRLCSP, comparegui davant la secretaria general de l‟ajuntament (adreça) per tal de formalitzar el 
contracte en document administratiu. 
 
Si no es formalitzés el contracte en el termini establert, per causa imputable al contractista, l‟Ajuntament 
podrà acordar la incautació sobre la garantia definitiva de l‟import de la garantia provisional que, si 
escau, s‟hagués exigit. 
 

TERCER: Notificar aquest decret a l‟adjudicatària i a la resta d‟empreses que han pres part en el 
procediment, i disposar la seva publicació al BOP, i al perfil del contractant de l‟Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà. 
 
QUART.- Facultar l‟alcaldessa per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius els 
acords precedents. 
 
 
4) ACORD AUTORITZANT A L’ESCUDERIA DE GIRONELLA EL SEU PAS PEL MUNICIPI EL 

DIA 20 DE JUNY DE 2015, AMB MOTIU DE LA CELEBRACIÓ DEL RAL·LI D’ASFALT 
ANOMENAT “XV CLÀSSIC VILA DE GIRONELLA” 

  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la instància presentada per l‟Escuderia de 
Gironella, per la celebració el proper dia 20 de juny de 2015, dins del terme municipal de Guardiola de 



Berguedà, del ral·li d‟asfalt anomenat “XV Clàssic Vila de Gironella”, alhora que sol·liciten la conformitat 
de pas pel municipi. 
 
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.- Autoritzar a l‟Escuderia de Gironella, la celebració el proper dia 20 de juny de 2015, dins del 
terme municipal de Guardiola, del ral·li d‟asfalt anomenat “XV Clàssic Vila de Gironella”, si bé 
condicionat a que demanin el corresponent permís a Trànsit, als Mossos d‟Esquadra, que circulin 
únicament per la carretera BV-4021, BV-402 i C16, i que adoptin totes les mesures per evitar danys a 
les persones i a les coses, respectant el terreny, recollint tota la brossa i marques que es poguessin 
col·locar i deixant-ho tot en les mateixes condicions que ho varen trobar, assumint tota responsabilitat 
que aquest acte pogués ocasionar. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 
5) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE EL CLUB D’AGILITY CIUTAT COMPTAL 

REAITZARÀ ELS PROPERS DIES  29, 30 I 31 DE JULIOL I 1 I 2 D’AGOST  UNA PROVA 
CANINA A LA FINCA DEL JOU, PUNTUABLE PEL CAMPIONAT D’ESPANYA 2015 

  
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la instància presentada per “Club d‟Agility 
Ciutat Comtal” comunicant que els propers  dies 29, 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d‟agost de 2015 es celebrarà 
a la finca del Jou, unes proves canines, puntuables pel campionat d‟Espanya 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.- Donar-nos per assabentats que els propers  dies 29, 30 i 31 de juliol i 1 i 2 d‟agost de 2015 es 
celebrarà a la finca del Jou, unes proves canines, puntuables pel campionat d‟Espanya 2015. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 
 

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 22:12 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


