
05/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 14  DE FEBRER DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 14 de febrer de dos mil  
disset, 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. Hi assisteix també la regidora Sra. Joana 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 7 DE 
FEBRER DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 7 de febrer de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2017.

2) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA  

Atesa  la  sol.licitud  efectuada  en  data  2  de febrer  de 2017,  per  Sra  Laura  Guillamon Hidalgo de 
Suministros  tecnotramit  ,  actuant  en  nom de  la  BUILDINGCENTER SAU referent  a  la  baixa  del 
comptador de l’aigua número 8799186, que dona subministrament a la vivenda de l’Avda. Bastareny, 33 
A 2on 3a, de Guardiola de Berguedà, ja que en l’actualitat no s’utilitza dit subministrament.

Donat que s’ha acreditat que dit comptador no té, a data d’avui rebuts pendents de pagament.

La Junta de Govern Local acorda:

Primer.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d’aigua número 8799186, situat al carrer 
Avda. Bastareny, 33 A 2on 3a. d’aquest terme municipal. 

Segon.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 1er trimestre de 2017.

Tercer.- Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dona de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s’hagués de tornar a donar el subministrament, l’interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d’aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió.
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Quart.- Notificar aquest acord a l’interessat.

3) ACORD D’APROVACIÓ  DEL PRESSUPOST PEL TRACTAMENT DEL CONTROL DE 
PLAGUES  DELS  EDIFICIS  MUNICIPALS  I  PEL  TRACTAMENT  DE  DESRATITZACIÓ  DEL 
TERME DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per les empreses 
“GESTIOR QUIMICS, S.L”, “XASSPLAG-3D, SL” i “VETERBERGA, S.L.”, pel tractament del control 
de  plagues  dels  edificis  municipals,  en  concret  per  la  realització  de  dues  actuacions  de 
desinsectació i desratització dels següents edificis municipals: 

- Ajuntament (amb totes les dependències inclòs l’arxiu)
- Escola Sant Llorenç 
- Escola Bressol “El Patufet”
- Casal d’Avis
- Oficina de Turisme
- Centre Cívic (3 plantes amb teatre)
- Camp de futbol

Per la desinfecció de la piscina municipal.

Per la realització de dues actuacions de desratització  a la xarxa de clavegueram del municipi, 
concretament al casc urbà del terme municipal.

El pressupostos presentats ascendeixen a la suma:

“GESTIOR QUIMICS, S.L”: 1626,50 € (IVA no Inclòs)
“XASSPLAG-3D, SL”: 1870,47 € (IVA no inclòs)
“VETERBERGA, S.L.”: 1045,00 € (IVA no Inclòs)

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 
2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l’empresa “VETERBERGA, S.L”, valorat en la suma de 
1.045,00  €  anuals  (IVA  no  inclòs),  per  la  realització  de  les  actuacions  de  desratització  i 
desinsectació anteriorment transcrites, per ser el més avantatjós pels interessos de la corporació.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura i formalització del contracte.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària.

4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PER L’ENTITAT CLUB 
CICLISTA “4 CIMS” PER DUR A TERME UNA MARXA CICLOTURISTA

 
Vista la petició formulada per l’entitat “CLUB CICLISTA 4CIMS”, conforme a la qual sol·liciten el  
corresponent permís de pas per celebrar el proper dia 2 de juliol de 2017 una marxa cicloturista, 
coneguda amb el nom de “4 CIMS”, amb sortida i arribada a Bagà, però transcorrent en part pel  
terme de Guardiola. 

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.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir a l’entitat  “CLUB CICLISTA 4CIMS”, permís de pas per la celebració el proper dia 
2  de juliol  de 2017,  de la marxa cicloturista  “4CIMS”,  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,  i  a  col·locar  el  logotip  de  l’Ajuntament  amb el 
material gràfic que s’editi.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

5) ACORD  D’AUTORITZACIÓ  DE  LA INSTAL·LACIÓ  D’UNA CASETA TEMPORAL  DE 
VENDA DE PRODUCTES PIROTÈCNICS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació 
del Govern a Catalunya, a través de la qual s’adjuntà la sol·licitud presentada per la Sra. TBO , a 
través  de  la  qual  sol·licita  autorització  per  al  instal·lació  i  venda  d’una  caseta  de  productes  
pirotècnics sense magatzem a l’Estació Vella.

L’arquitecte municipal, n’ha emès informe favorable, si bé condicionat a:

1.- Tal com ja s’ha informat en anys anteriors, s’han de complir les matèries vigents en matèria de 
seguretat en les casetes de venda de productes pirotècnics, i complir els següents condicionants 
d’emplaçament:

a.-  La  Instrucció tècnica complementària (TIC) núm. 19 del Reglament d’explosius 
defineix les característiques dels establiments amb el redactat següent:

Casetes instal·lades en espais oberts
“L’espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat.
La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern corresponent. 
El sostre e la caseta ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que sigui la zona de menor 
resistència en cas de projecció.
El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera volada d’una amplada 
mínima de 60 cm.
Els artificis pirotècnics disposats per la venda s’han de col·locar en prestatges fora l’abast 
del públic. Els artificis s’han de retirar de la caseta quan estigui tancada al públic, i s’han de 
distar en un magatzem autoritzat.
Cada  caseta  ha  de  disposar  de  dos  extintors  d’incendis  de  les  característiques  que 
estableix el servei de prevenció competent.
En llocs ben visibles s’han de col·locar  rètols  que indiquin la prohibició de fumar a les 
immediacions  de la caseta.  Es  poden encendre flames ni  estufes  d’incandescència.  La 
instal·lació  elèctrica,  si  n’hi  ha,  ha  de  ser  estanca.  No  poden  ser  utilitzades  per  a 
l’enllumenat làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió.
Les  casetes  han de guardar  un  distància  mínima de 20  metres  respecte de qualsevol  
edificació   de  100  metres  de  llocs  que  puguin  representar  un  perill  especial,  com ara 
gasolineres o dipòsits de gas.
A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors. 
Aquests  últims  han  d’estar  especialment  autoritzats  per  la  Delegació  del  Govern 
corresponent”.

2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola  de Berguedà,  va ser  autoritzada per  
primera  vegada per  a  la  venda  de productes  pirotècnics  en  data  16/06/1992,  prèviament  a  la 
presentació d’un projecte tècnic. 
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3.- Que des  de  la  data  de  l’ultima  autorització  no  s’han  realitzat  modificacions  a  l’establiment 
temporal (Caseta Tipus M sense magatzem), i s’ha presentat declaració responsable signada de no 
modificacions segons projecte.

4.-  Que  l’establiment  temporal  complirà  totes  les  condicions  exigides  al  vigent  Reglament 
d’explosius, aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les  
condicions exigides al vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 
563/2010, de 8 de març ( BOE num. 13 de 07/05/2010 i, en especial a la seva ITC n.17).

5.- Que l’empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de 
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la  
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 
2015.

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Autoritzar  a  la  Sra.  TBO,  la  instal·lació  d’una  caseta  temporal  de venta  de productes 
pirotècnics  sense  magatzem  a  l’Estació  Vella,  condicionat  al  compliment  de  la  normativa 
anteriorment referenciada.

Segon.- Comunicar la present autorització a la peticionària.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

DONAR COMPTE DELS AJUTS SOL·ICITATS A TRAVÉS DEL CATÀLEG DE SERVEIS PER A 
PETITS MUNICIPIS DE LA DIUTACIÓ DE BARCELONA, PER L’ANUALITAT 2017

Es sotmet  a  la  consideració  de la  Junta  de  Govern  Local,  re  la  relació  d’ajuts  que  han sigut  
sol·licitats  a  la  Diputació  de Barcelona,  dins  del  catàleg  de serveis  per  a  petits  municipis,  per 
l’anualitat 2017:

ÀREA PROGRAMA RECURS ACTUACIÓ DATA 
PETICIÓ

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Mobiliari Urbà Fanals fotovoltaics 
autònoms

Adquisició de 
fanals fotovoltaics 
autònoms per la 
Font del Panxut

07/02/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Mobiliari Urbà Papereres 
ecodissenyades de 
plàstic reciclat

Adquisició de 
papereres 
ecodissenyades 
de plàstic reciclat 
a Guardiola de 
Berguedà

07/02/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Mobiliari Urbà Bancs ecodissenyats 
de plàstic reciclat

Adquisició de 
bancs 
ecodissenyats a 
Guardiola de 
Berguedà

07/02/2017
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Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Implantació de 
mesures de gestió 
sostenible ambiental i 
econòmica

Substitució de 
l’enllumenat de 
l’Escola i l’Escola 
Bressol

16/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Avaluació i gestió 
ambiental

Elaboració de mapes 
de soroll, mapes de 
capacitat acústica i 
plans d’acció

Elaboració del 
mapa de soroll  i 
capacitat acústica 
a Guardiola de 
Berguedà

11/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Avaluació i gestió 
ambiental

Avaluació del soroll Avaluació del 
soroll al carrer 
Comerç

19/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Xarxa viària de 
titularitat municipal

Camins municipals Investigació de la 
titularitat del 
catàleg de camins

12/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Avaluació i gestió 
ambiental

Verificació de 
l’estanquitat de la 
xarxa d’abastament 
d’aigua

Control de fuites a 
Guardiola de 
Berguedà

11/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Avaluació i gestió 
ambiental

Avaluació de la 
qualitat de les aigües

Avaluació de la 
qualitat de les 
aigües de 
Guardiola de 
Berguedà

17/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Gestió local de 
l’habitatge, el 
lloguer i la 
rehabilitació

Foment del lloguer 
assequible i de la 
gestió d’habitatges 
municipals o cedits

Reforma de 
l’habitatge social 
del Barri 
Bastareny

17/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Gestió local de 
l’habitatge, el 
lloguer i la 
rehabilitació

Foment del lloguer 
assequible i de la 
gestió d’habitatges 
municipals o cedits

Foment del lloguer 
assequible a 
Guardiola de 
Berguedà

17/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Millora dels vials i 
camins municipals

Estabilització de 
talussos i estructures 
de contenció

Estabilització i 
talusos de pedra 
de les entrades al 
municipi de 
Guardiola de 
Berguedà

12/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Canvi climàtic i 
sostenibilitat

Cessió de bicicletes 
elèctriques

Adquisició de 
bicicletes 
elèctriques a 
Guardiola de 
Berguedà

12/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Millora de Vials i 
camins municipals

Manteniment dels 
ponts municipals

Estudi pel 
manteniment del 
pont del riu Saldes

17/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Gestió del 
patrimoni 
arquitectònic 
municipal

Planificació en la 
intervenció de 
monuments

Redescobrim el 
castell

16/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Gestió del 
patrimoni 
arquitectònic 
municipal

Recerca 
historicoarqueològia

Redescobrim el 
castell de 
Guardiola de 
Berguedà

16/01/2017

Àrea  de Territori i 
Sostenibilitat

Activitats i 
establiments

Finançament del 
servei d’inspecció i 
verificació d’activitats

Verificació de les 
activitats 
comunicades a 

24/01/2017
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Guardiola de 
Berguedà

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic Local

Estratègia del 
teixit comercial 
urbà, els mercats i 
les fires locals

Comerç, fires i 
mercats de venda no 
sedentària en 
municipis de menys 
de 20.000 habitants

Desenvolupament 
del projecte de 
comerç, fires i 
mercats

17/01/2017

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic Local

Polítiques locals 
de turisme

Accions innovadores 
per la creació i 
millora de productes 
turístics

Itineraris 
autoguiats per 
descobrir i 
promocionar el 
patrimoni natural 
cultural local

06/02/2017

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic Local

Desenvolupament 
de fires i mercats 
locals

Fires locals: servei 
de préstec de carpes

Lloguer de carpes 
per la Fira del 
Bolet i per la Fira 
de l’Escudella de 
Guardiola de 
Berguedà

16/01/2017

Àrea de 
Desenvolupament 
Econòmic Local

Polítiques locals 
de turisme

Actuacions de 
senyalització turística

Vine al Castell 17/01/2016

Àrea  de 
Presidència

Comunicació 
Local

Comunicació en 
situacions 
excepcionals

Comunicació en 
situacions 
excepcionals per 
Guardiola de 
Berguedà

12/01/2017

Àrea  de 
Presidència

Recursos Humans Elaboració de la 
nòmina municipal en 
entorn web

Elaboració de la 
nòmina municipal 
a Guardiola de 
Berguedà

17/01/2017

Àrea de 
Presidència

Recursos humans Instruments de 
planificació, gestió i 
desenvolupament de 
recursos humans

Assessorament en 
la gestió de RRHH

17/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Animals de 
companyia

Animals de 
companyia (gossos i 
gats)

Campanya de 
gossos i gats a 
Guardiola de 
Berguedà

10/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Salut pública Sanitat Ambiental Control de 
plagues urbanes 
(DDD), 
legionel·losi i 
material piscina

16/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Salut pública Control sanitari de 
piscines d’ús públic

Control sanitari de 
la piscina 
municipal de 
Guardiola de 
Berguedà

12/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Consum Campanyes 
d’inspecció de 
consum de caràcter 
informatiu en 
establiments 
comercials

Campanya 
informativa 
d’inspecció de 
consum a 
Guardiola de 
Berguedà

17/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Salut pública Promoció de la salut Promoció de la 
salut a Guardiola 

19/01/2017
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de Berguedà
Àrea d’Atenció a 
les Persones

Salut pública Municipis 
cardioprotegits. 
Desfibril·ladors

Guardiola de 
Berguedà 
cardioprotegida

19/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Joventut Finançament en 
l’àmbit de joventut

Foment de 
l’emprenedoria al 
jovent a Guardiola 
de Berguedà

19/01/2017

Àrea d’Atenció a 
les Persones

Dones i LGTBI Finançament en 
l’àmbit de dones i 
LGTBI

Projecte de 
coeducació i 
prevenció de la 
violència 
masclista

27/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport local: 
activitats 
esportives

Projectes esportius 
singulars

Projecte esportiu 
singular a 
Guardiola de 
Berguedà

06/02/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport local: 
activitats 
esportives

Esport per prevenir el 
risc d’exclusió

Prevenció risc 
d’exclusió

02/02/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport local: 
Equipaments 
esportius

Assessorament 
d’equipaments 
esportius

Assessorament en 
la gestió del 
rocòdrom

17/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Difusió artística 
als municipis

Festival artístic Nits Musicals a 
Guardiola de 
Berguedà

12/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Desenvolupament 
cultural a 
Guardiola

Tallers i activitats 
formatives d’àmbit 
cultural

Tallers i activitats 
dins l’àmbit 
cultural a 
Guardiola

27/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport local: 
equipaments 
esportius

Millora 
d’instal·lacions 
tècniques 
d’equipaments 
esportius

Millora de les 
instal·lacions 
tècniques a 
Guardiola de 
Berguedà

19/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport local: 
activitats 
esportives

Activitats esportives 
locals

Activitats 
esportives a 
Guardiola de 
Berguedà 
(Esdeveniment + 
programes 
esportius)

19/01/2017

Àrea de Cultura, 
Educació i Esports

Esport locals: 
activitats 
esportives

Cessió de trofeus i 
medalles

Cessió de trofeus i 
medalles a 
Guardiola de 
Berguedà

02/02/2017

La Junta de Govern es dóna per assabentada de l’adopció dels citats ajuts.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.03 hores de tot el qual  
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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