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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 

EL DIA 13 D‟OCTUBRE DE 2015 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 18:30 hores del dia 13 d‟octubre 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, 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 6 

D’OCTUBRE DE 2015 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 6 d‟octubre 2015. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 6 d‟octubre 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 
SEIXANTA-VUIT MIL TRES CENTS SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (68.360,06 €), 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 pel Sr. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015. 
 
 
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
 



Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l‟import final SEIXANTA-VUIT MIL TRES 
CENTS SEIXANTA EUROS AMB SIS CÈNTIMS (68.360,06 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) ACORD DE RECUPERACIÓ DEL 26,23% DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DEL MES DE 

DESEMBRE DE 2012 DEL PERSONAL DE LA PLANTILLA MUNICIPAL 
 
L‟apartat ú (Recuperació de la paga extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 del 
personal del sector públic) de l‟article 1 del Reial Decret-Llei 10/2015, d‟11 de setembre (BOE de 
12/09/15), preveu que, durant l‟any 2015, les distintes administracions públiques abonaran una 
retribució de caràcter extraordinari d‟import equivalent a 48 dies o al 26,23% dels imports deixats de 
percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional 
de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de desembre de 
2012. 
 
En compliment d‟aquesta previsió legal, així com de les restants normes reguladores del règim retributiu 
del referit personal del sector públic. 
 
Atès que en el pressupost de l‟exercici 2015, hi ha previsió i consignació suficient en règim de 
vinculació pressupostària per atendre l‟obligació de referència. 
 
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 el pagament de les quantitats corresponents a 48 dies o el 26,23% e la paga 
extraordinària de desembre de 2012 a tot el personal al servei de l‟Ajuntament que té meritat aquest 
dret. 
 
Segon.- Disposar que el càlcul aplicable a la devolució aprovada serà el següent: 48x(PE/183), on PE 
és l‟import íntegre de la paga extraordinària. 
 
Tercer.- Disposar que el referit pagament s‟efectuarà abans de finalitzar l‟exercici 2015. 
 
Quart.- Traslladar la present resolució a servei de nòmines, a Intervenció i a Tresoreria. 
 
 
4) ACORD AUTORITZANT LA REDUCCIÓ DE JORNADA I COMPACTACIÓ DE LA  

LACTÀNCIA D’UNA TREBALLADORA DE L’AJUNTAMENT 
 
Per part d‟una tècnica de l‟Escola Bressol “El Patufet”, s‟ha presentat en data 9 d‟octubre de 2015, una 
instància a través de la qual sol·licita que un cop es reincorpori de la baixa de maternitat, poder 
compactar la lactància, gaudir de les vacances no gaudides i reducció de la jornada laboral a 2/3 parts. 
 
A l‟empara de lo establert a l‟article 48 de la Llei 7/2007, de 12 d‟abril, de l‟Estatut Bàsic de l‟Empleat 
Públic, i la Llei 8/2006, de 5 de juliol, de Mesures de conciliació de la vida personal, familiar i laboral del 
personal al servei de les administracions públiques de Catalunya. 
 
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.- Autoritzar la compactació de l‟hora de lactància, la realització de les vacances no gaudides i la 
reducció de la seva jornada laboral a 2/3, un cop es reincorpori al seu lloc de treball.  
 
Segon.- Comunicar al present acord a la interessada, així com a la secretària per tal que s‟efectuïn els 
càlculs pertinents per determinar els dies que li corresponen i la data de reincorporació. 
 
 
5) ACORD CONCEDINT LLICÈNCIA DE SEGREGACIÓ 
 
Vista la sol·licitud presentada per la mercantil “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A” la qual va 
tenir entrada en el Registre General d‟aquest Ajuntament en data 24 de juliol de 2015, NRE 636, a 
través de la qual es sol·licita llicència municipal per a la segregació d‟una finca en sòl no urbanitzable 
amb una superficie de 20.795 m

2
, la qual correpon a l‟anomenat “Castell de Guardiola”, per ser cedida a 

l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
Vist que la finca objecte de segregació era inferior a la unitat mínima de concreu, es va sol·licitar 
informe al Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l‟informe favorable elaborat per la direcció general de desenvolupament rural, de departament 
d„Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, de data 16 de setembre 
de 2015. 
 
Vist l‟informe favorable elaborat per l‟Arquitecte municipal.  
 
Vist el que disposen els articles 187.2 a) i 191 i següents del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d‟agost, pel 
qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme, i els articles 25 a 29 del Decret 64/2014, de 13 de 
maig, pel qual s‟aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, així com el Decret 
169/1983, de 12 d‟abril, sobre unitats mínimes de conreu, publicat en el DOGC núm. 330, de data 20 de 
maig de 1983, modificat pel Decret 82/1985, publicat en el DOGC núm. 529, de data 17 d‟abril de 1985 i 
modificat pel Decret 297/1988, de data 27 de juliol, publicat en el DOGC núm. 1062, de data 31 
d‟octubre, estableix l‟extensió de les unitats mínimes de conreu com a mitjà per preservar la integritat 
física de les finques rústiques catalanes, establint igualment les excepcions per atorgar segregacions 
per sota les reflectides superfícies. 

 
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- Concedir la mercantil “ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, S.A”, la segregació d‟una 
superfície de 20.795 m

2
, corresponent a l‟anomenat “Castell de Guardiola” i perímetre natural, a 

practicar de la finca inscrita en el Registre de la Propietat de Berga, tom 377, llibre 10, finca registral 
471, essent el destinatari l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
 
SEGON- Que es faci arribar còpia d'aquest document a l'interessat als efectes oportuns. 

 
 
6) PROPOSTA DE BAIXA DE REBUT DE SUBMINISTRAMENT D’AIGUA 
 
 
Atesa la sol·licitud efectuada en data 13 d‟octubre de  2015, per la Comunitat de Propietaris del carrer 
Estació núm. 9, referent a la baixa del comptador de l‟aigua número 258.822, que dóna 
subministrament a la Comunitat de Propietaris del carrer Estació núm. 9 de Guardiola de Berguedà, ja 
que a l‟actualitat no s‟utilitza dit subministrament. 
 



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.- Que es procedeixi a precintar i retirar el comptador d‟aigua número 258.822, situat carrer 
Estació núm. 9 d‟aquest terme municipal. 
 
Segon.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del quart trimestre de 2015. 
 
Tercer.- Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa del dret d‟escomesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets d‟escomesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la seva 
nova connexió. 
 
Quart.- Notificar el present acord a l‟interessat. 

7) ACORD D’ADHESIÓ A LA TARIFA SIMPLIFICADA DE LES SGAE 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la proposta de TARIFA SIMPLIFICADA 
creada a l‟empara del conveni subscrit entre la l‟Associació Catalana de Municipis (ACM), la Federació 
de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General d‟Autors i Editors (SGAE), a través  de la qual es 
proposa que les corporacions locals en municipis de fins  3.000 habitants  es beneficiïn d‟una Tarifa 
Simplificada en el pagament de les quotes de les SGAE. 

Un cop analitzades les diferents propostes presentades, es considera que la que més s‟adequa als 
interessos de la corporació, és la d‟efectuar  un pagament únic, que s‟ha d‟efectuar abans de l‟1 de 
maig del mateix exercici pressupostari en què es realitzin les activitats, per la suma de 1024,00 €, el 
que suposa un considerable estalvi, més si tenim en compte que la quota que es va haver de pagar a 
les SGAE durant l‟any 2014 és de 1470,59 €. 

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.- Adherir-nos a la tarifa simplificada de les SGAE, efectuant un pagament únic, abans del dia 1 
de maig de l‟exercici pressupostari per la suma de 1024,00 €. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
Tercer.- Notificar el present acord a les SGAE i a la tresorera. 
 
 
 

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 19:30 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


