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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 5 D‟AGOST DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:00 hores del dia 5 d‟agost de dos mil quinze, 
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, 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, 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 

JULIOL DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 14 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 14 de juliol 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-TRES MIL QUATRE CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS 
(43.485,12 €), 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-TRES MIL 
QUATRE CENTS VUITANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS (43.485,12 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD D’APROVACIÓ DE LA PROPOSTA FORMULADA PEL TRIBUNAL QUALIFICADOR 

DEL RESULTAT DE LES PROVES SELECTIVES DELS ASPIRANTS AL PROCÉS DE 
SELECCIÓ DE PEÓ DE LA BRIGADA, DINS DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
COHESIÓ SOCIAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 
A través de la Direcció de Serveis de Cooperació Local de la Diputació de Barcelona mitjançant anunci 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona –BOPB- del dia 25 de març de 2015 es publicà l‟anunci 
d‟aprovació del Programa Complementari de Garantia de Cohesió Social, del seu règim de concertació i 
de la concessió d‟ajuts, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
El Programa complementari té per objecte contribuir a garantir la cohesió social, la prestació adequada 
dels serveis socials, la promoció de la reinserció social de les persones i donar resposta a les situacions 
de risc d‟exclusió social, en molts casos agreujades a conseqüència de la conjuntura econòmica actual.  
 
Des de la regidoria de Serveis Socials de l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà es va creure oportú 
convocar una plaça d‟un peó, a mitja jornada de dilluns a divendres, durant 6 mesos.  
 
Vist l‟expedient tramitat pel concurs per a la creació d‟una Borsa de Treball d‟aspirants per a 
contractacions laborals temporals de tècnic/a en educació infantil d‟aquest Ajuntament.  
 
Vista la proposta efectuada pel Tribunal qualificador en data 6 de juliol 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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar la proposa efectuada pel Tribunal qualificador, que es detalla tot seguit: 
 

NRE – 490/2015 
 

Segon.- Publicar el present acord a la web de l‟Ajuntament. 
 
 
4) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS 
 
Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de MSR, per l‟espectacle Divertimento, 
el proper dia 8 d‟agost de 2015, amb motiu dels actes de Festa Major, per un import de 3.751,00 € (IVA 
inclòs).  
 
Ha aportat declaració jurada acreditativa d‟estar donats d‟Alta a la Seguretat Social i al corrent de 
pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
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 la contractació de MSR, per la realització de l‟espectacle Divertimento, el proper dia 8 
d‟agost de 2015, amb motiu dels actes de Festa Major, per un import de 3.751,00 €  (IVA inclòs). 
 



Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 
 
5) APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ARRENDAMENT DE SERVEIS PRESENTADA PER 

L’EMPRESA NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, S.L, PER LA SEGURETAT DELS 
ACTES DE LA FESTA MAJOR 2015 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta d‟arrendament de serveis 
presentada per l‟empresa “NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, S.L.”, per la seguretat dels 
actes de la Festa Major 2015, per la suma de 1.059,96,00 € (IVA Inclòs). 
 
Ha aportat certificat acreditatiu d‟estar al corrent de pagament amb Hisenda i la Seguretat Social. 
 
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 la proposta d‟arrendament de serveis presentada. 
 
Segon.- Comunicar el present acord a l‟empresa “NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, S.L.” i 
a la dipositària municipal. 
 

 
6) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ DEL MUNTATGE ARTÍSTIC I TÈCNIC DE L’ESPECTACLE 

VA PARIR TOUR DE RADIO FLAIXBACH 
 
Per part de les Regidories de Joventut i de Festes, es proposa la contractació de l‟empresa “MEDIA 
MANGA MMANGOTIERE, S.L.”, pel muntatge artístic i tècnic 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 2.420,00 € (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 de 
pagament amb Hisenda. 
 
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.- Aprovar la contractació de l‟empresa “MEDIA MANGA MMANGOTIERE, S.L.”, pel muntatge 
artístic i tècnic 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 2.420,00 €  (IVA inclòs). 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a l‟empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal. 

 
 
7) 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 4X4 
 

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 una excursió en 4x4, 



anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny (Barcelona-Andorra) per 
pistes i camins del terme el dia 29 d‟agost 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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar Sr. Sr. JMCM, la realització d‟una ruta en 4x4, el dia 29 d‟agost de 2015, 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, 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. 
 
 

8) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER L’ENTITAT “TUAREG 4X4”, A TRAVÉS DEL 
CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL 
MUNICIPI, AMB MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA 4X4 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per “Tuareg 4x4”, a 
través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme una ruta en 4x4, 
anomenada “Ruta Maladeta”, que preveu la circulació amb vehicles 4x4 per pistes i camins del terme 
entre els dies 6 i 12 de setembre 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, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar “Tuareg, 4x4”, la realització d‟una activitat en 4x4, del 6 al 12 de setembre de 2015, 
si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per pistes i camins autoritzats, que comuniquin al 
Servei Català de Trànsit l‟esdeveniment amb l‟objectiu 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, 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. 
 

 
9) PROPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT 

AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “IV PUJADA 
CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SOBIRANA” 

 
Vista la petició formulada pel Servei català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per l‟entitat BIKE GUARDIOLA per dur a terme el proper dia 8 d‟agost de 2015, d‟una prova ciclista 
anomenada “IV PUJADA CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SUBIRANA”. 
 
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.- Concedir el permís per la celebració el proper dia 8 d‟agost de la prova ciclista anomenada “IV 
PUJADA CICLISTA GUARDIOLA-COLL DE SUBIRANA”, si bé condicionat al fet que per part de 
l‟organització s‟assumeixin totes les responsabilitats que es puguin ocasionar amb motiu de la 
celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat necessàries tant respecte 
a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de l‟organització, així com garantir el 
respecte l‟entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar, i 
comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris de 
l‟organització de l‟esdeveniment, així com disposar de totes les assegurances necessàries per la 
realització de l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l‟entitat BIKE GUARDIOLA. 
 
 
 

10) ACORD AUTORITZANT EL TANCAMENT DE BARS UNA HORA MÉS TARD AMB MOTIU DE 
LA FESTA MAJOR 

 
Vista la instància a través de la qual sol·licita poder tancar el Bar Musical “Likid‟s”, una hora més tard, 
per la Festa Major. 

 
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.- Autotitzar al responsable del Bar Musical “Likid‟s”, així com al titular del Bar “Gràfic”, per poder 
tancar els Bars esmentats, una hora més tard, el divendres i el dissabte 7 i 8 d‟agost de 2015, 
respectivament, amb motiu de la Festa Major.  

 
Segon.- Comunicar el present acord al sol.licitant i a la titular del Bar “Gràfic”. 

 

 
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 

 
E) MOCIONS I ACORDS 

 
 
Es sotmeten a la consideració de la Junta de Govern els següents pressupostos presentats per 
diferents regidories: 
 - Per part de la regidoria d‟ensenyament es presenta un pressupost de “Insman Cadí, S.L.U” 
per la compra d‟un microones per l‟Escola Sant Llorenç per la suma de 62,00 € (IVA no inclòs). 
 - Per part de la regidoria de Festes es presenta un pressupost de “Maquinària Enric Juan, 
S.L”, pe lloguer d‟una caseta i grup electrògen pels actes de la Festa Major, per la suma de 617,10 €. 
 
S‟acorda aprovar els pressupostos presentats. 
 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 23:30 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


