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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 21 DE JUNY DE 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 21 de juny de dos mil setze, 
es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr. 
Josep Lara i Tristante, amb l‟assistència dels tinents d‟alcalde, el Sr. Boris Lapuerta i Coll, el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
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, el Sr. Alcalde 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 14 DE JUNY 

DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 14 de juny de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 14 de juny de 2016. 
 
 
2) ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES DEL II CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA 

MAJOR DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 2016 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, les Bases del II Concurs de Cartells de la 
Festa Major de Guardiola de Berguedà – 2016, el contingut del qual es transcriu literalment a 
continuació: 
 
“BASES II CONCURS DE CARTELLS DE LA FESTA MAJOR DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ – 

2016 
 

 



L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà convoca el II Concurs de Cartells de la Festa Major.  El 
concurs té com a objecte seleccionar el cartell anunciador de la festa major de Guardiola de Berguedà, 
de l’any 2016, amb les bases següents: 
 
1.- El concurs és obert a tothom. 
 
2.- Les obres presentades han de ser originals i inèdites. Els dissenys i continguts del cartell han de ser 
de ‘autoria del candidat. Només es pot presentar una obra per persona. 
 
3.- Les obres es poden presentar amb qualsevol tècnica. 
 
4.- El tema del cartell és obert, però ha de ser adient a la festa que motiva el concurs. 
 
5.- Els cartells s’han de presentar en suport físic i en suport digital. En tots dos suports és indispensable 
que hi figuri el text següent de manera ben visible: 
 

GUARDIOLA DE BERGUEDÀ – FESTA MAJOR 2016 
Dies 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 d’agost de 2016 

 
5.1.- En suport físic només s’acceptaran les obres que presentin les característiques següents:  
 

- Dues versions:  Mida A3. Format vertical 
     Mida 25 cm x 25 cm 

- Muntatge sobre un suport rígid 
 
A la part del darrere, hi ha de figurar el lema pel qual es concurs per tal de facilitar la identificació de 
l’obra. 
 
5.2.- en suport digital (CD-R), amb les característiques següents: 
 

- Arxiu digital en format Tiff o PDF o JPG 
- Format vertical i mida 25 cm x 25 cm 

 
6.- Juntament amb el cartell i enganxat al seu darrere cal lliurar un sobre tancat, identificat amb el lema 
al davant i a l’interior del qual hi ha de figurar el nom, els cognoms, el DNI, l’adreça, el telèfon de 
contacte i l’adreça electrònica de l’autor. A dins del sobre també s’hi inclourà el CD-R. 
 
7.- Els treballs s’han de lliurar a les oficines de l’Ajuntament, situades als baixos de la plaça Municipal, 
núm. 3 de dilluns a divendres de 9 a 14 h, abans del dia 8 de juliol de 2016. 
 
Es lliurarà als participants un document acreditatiu d’haver lliurat un original físic i un document digital 
per al concurs. En el cas que la tramesa sigui per correu o missatge, s’enviarà aquest document a 
l’adreça que l’autor hagi designat. 
 
8.- Totes les obres presentades seran exposades el dia 10 de juliol al local parroquial per tal que tothom 
que ho desitgi pugui votar el cartell que més li agradi, però caldrà identificar-se prèviament, ja que 
només s’acceptarà un vot per persona. 
 
Els sis cartells més votats seran els candidats a optar a l’elecció del cartell de la Festa Major, el qual 
serà escollit pel Jurat Qualificador. 
 
El Jurat descartarà els treballs que no compleixin els punts establerts a les presents bases. 
 
9.- El Jurat Qualificador estarà format per les següents persones: 
 
 - Sr. Josep Lara Tristante, Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola que actuarà com a president. 



 - Sr. Boris Lapuerta Coll, regidor de cultura i festes, que actuarà com a secretari. 
 - Un regidor/a de Junts per Guardiola. 
 - Sr. Marc Rotllan Puig, guanyador de l’any passat. 
 - Sr. Joan Arocas 

- Sr. Carles Amills 
- Sra. Hermina Garcia  
Sr. Juantxo Urbieta 

 
10.- El premis per als guanyadors són: 

- Primer premi 100 €. 
- Segon premi: abonament per tots els actes de la Festa Major 
 Tercer premi: abonament per tots els actes de la Festa Major 

 
11.- Els guanyadors, es comprometen a: 
 

- Assistir a l’acte d’entrega del premi del cartell, que se celebrarà durant la Festa Major. 
- Mantenir en secret el contingut del cartell fins a l’acte de presentació pública. 
- Col·laborar amb la regidoria de Festes en l’adaptació del cartell a la portada dels programes 

oficials de la Festa Major. 
 
12.- Els cartells en suport físic finalistes i o seleccionats es podran retirar en el termini màxim de dos 
mesos a partir de la finalització de la Festa Major de Guardiola de Berguedà. Passat aquest termini, es 
destruiran. 
 
13.- La participació en aquest concurs implica la total acceptació d’aquestes bases i l’autorització a 
l’organització per a la reproducció d’aquestes obres. Els autors i autores es responsabilitzaran que no 
existeixin drets de tercers i de tota reclamació per drets d’imatge. En aquest sentit, l’autor/a 
guanyador/a del primer premi, cedeix de forma voluntària i gratuïta a l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà els drets d’explotació de l’obra  presentada i premiada. (dret de reproducció, distribució, 
comunicació pública, transformació i publicació en col·leccions escollides o completes). Aquesta cessió 
en exclusiva, permet a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà explotar l’obra, amb exclusió d’altres 
persones –inclosa la persona premiada-, i atorgar autoritzacions no exclusives a tercers. 
 
14.- L’original del cartell guanyador del concurs (en suport físic i digital) i la resta de cartells (en suport 
digital), seran propietat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, que els podrà editar en qualsevol 
modalitat d’explotació, distribució i suport format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics 
multimèdia, telemàtics qualssevol altre derivats de l’evolució tecnològica. Els autors, per tant, renuncien 
als drets d’explotació sobre aquests cartells, per bé que, sempre i en tot cas, mantindran els drets 
morals sobre, les obres,  especialment, el reconeixement de l‘autoria.” 

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir el II Concurs de Cartells de la Festa Major de Guardiola de 
Berguedà – 2016, anteriorment transcrits.  
 
Segon.- Publicar les Bases a la web de l‟Ajuntament. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a que pugui signar qualsevol document que calgui per fer efectius 
els acords precedents. 
 
 

3) ACORD DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER DUR A TERME EL PROJECTE 
DE CONSOLIDACIÓ ARQUEOLÒGIA DEL CASTELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ  



 
Vist el projecte presentat per l‟entitat “Torre de Guaita”, relatiu al projecte de consolidació arqueològica 
el Castell de Guardiola de Guardiola de Berguedà d‟aquest terme municipal, la qual té la condició de sòl 
no urbanitzable segons les Normes Subsidiàries vigents. 
 
Vist que el projecte esmentat va ser sotmès al tràmit previst als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟urbanisme, i aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d‟Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 9 d‟octubre de 2015. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
 
Primer.- ATORGAR a l‟entitat “Torre de Guaita la LLICÈNCIA D'OBRES sol·licitada condicionada al 
compliment de les recomanacions establertes a la resolució de la Comissió Territorial d‟Urbanisme, a 
l‟informe de l‟Oficina Territorial d‟Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i 
Sostenibilitat, al Servei Territorial de Carreteres, a l‟informe de l‟Agència Catalana de l‟Aigua, a l‟informe 
dels Serveis Territorials de la Catalunya Central del Departament de Cultura, i al compliment de les 
demés prescripcions establertes en els informes sectorials emesos pels organismes sectorials, que 
s‟acompanyen a la present.  
 
Segon.- COMUNICAR el present acord al peticionari de la llicència. 

 
 
4) ACORD SOL·LICITANT L’AVANÇAMENT DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I 
SUPORT A LA INTEGRACIÓ SOCIAL 

 
Per acord de la Junta de Govern Local de data 15 de març de 2016, es va acceptar l‟ajut de 15.681,26 
€, concedit per la Diputació de Barcelona, dins del programa complementari de foment de l„ocupació i 
de suport a la integració social.  
 
Atès que per tal que es procedeixi al pagament avançant de la subvenció és necessari que 
expressament es sol·liciti l‟avançament per part del „òrgan competent. 
 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Barcelona  l‟avançament de l‟import de la subvenció de 15.681,26 € 
del programa complementari de foment de l„ocupació i de suport a la integració social.  
 
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona. 
 
 
5) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SR. JMCM, A TRAVÉS DEL CONSELL 

COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI, AMB 
MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE 
VIATGE TURÍSTIC FAMILIAR EN VEHICLES TOT TERRENY ( 2ª Travessia dos mars del 
Mediterrani al Cantàbric) 



 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada pel Sr. JMCM, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme la ruta turística 
vehicles tot terreny 4x4, anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny (2ª 
Travessia dos mars del Mediterrani al Cantàbric)” per pistes i camins que travessen aquest terme 
municipal el dia 25 de juliol de 2016. 
  
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar Sr. JMHC, la realització d‟una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4, el dia 
25 de juliol de 2016, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per pistes i camins autoritzats, 
que comuniquin al Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu de que des del mateix Servei 
català de Trànsit s‟adoptin les mesures de seguretat pertinents per evitar danys a les persones i coses, i 
que sol·licitin autorització a tots els propietaris del terrenys per on transcorrin, especialment al Parc 
Natural Cadí Moixeró, que deixin el terreny en les mateixes condicions que el van trobar, i que adoptin 
totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
6) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ 

DURAN A TERME CAMPAMENTS JUVENILS 
 
Es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern Local, les instàncies presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través de la qual comunica la realització d‟una sèrie de campaments juvenils a la 
finca de Cal Companyó, en concret: 
 

- AE Calabrot d‟Argent: del 25/6/2016 al 26/6/2016 
- AE Calabrot d‟Argent: del 18/08/2016 al 27/8/2016 
- Unió Muntanyenca Eramprunyà: del 29/07/2016 al 08/08/2016 
- Colònies Sant Esteve: del 24/07/2016 al 01/08/2016 

 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos per assabentats dels campaments juvenils que es realitzaran a la finca de Cal 
Companyó, anteriorment referenciats. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 
7) 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, la instància presentada per l‟Agrupament 
Escolta Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella, a través del qual comuniquen la realització d‟un  



campament juvenil a la finca de Cal Companyó, durant els dies 2 i 10 de juliol de 2016, ambdós 
inclosos. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.  
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Donar-nos que entre els dies 2 i 10 de juliol de 2016, es realitzarà a la finca de Cal Companyó, 
un campament organitzat per l‟Agrupament Escolta Santa Maria de Queralt i Geralda de Portella. 
 
Segon.- 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. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 

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 19:58  hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


