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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 28 DE FEBRER DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del dia 28 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 21 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 21 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 28 de febrer de 2017.

2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE 
BAGÀ
 
Vista la petició formulada pels “AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ” conforme al qual sol·liciten el 
corresponent permís per celebrar el proper dia 21 de maig de 2.017, a les 9h del matí la cursa 
d’atletisme anomenada PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL, i paral·lelament la VERTICAL A COLL 
DE PAL.

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, acorda:

Primer.- Concedir el  permís per la celebració de les proves atlètiques pel nostre municipi, 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  les  proves  esportives,  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,  
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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, especialment al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on 
transcorri l’esdeveniment.

Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l’Atletisme de Bagà. 

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA MILLORA DE LA 
IL·LUMINACIÓ SOSTENIBLE A LA MINA DE PETROLI DE RIUTORT

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la memòria redactada per l’arquitecte  
municipal, el Sr. Lluís Minoves i Pujols pels treballs de millora de a il·luminació sostenible a la mina 
de Petroli de Riutort, en concret per la substitució de  tot enllumenat existent per llums de leed, les 
bateries i la col·locació de panels fotovoltaics, valorat en la suma de 10.000,00 €.

Atès que la dita actuació es troba subvencionada amb un ajut de la Diputació de Barcelona.

Atès que permetrà substituir l’actual generador de gasoil existent, aconseguint una notable millora 
ambiental de la Mina.. 

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, acorda:

Primer.- Aprovar la memòria valorada per la millora d ela il·luminació sostenible de la Mina de Petroli 
de Riutort redactada per l’arquitecte municipal, el Sr. Lluís Minoves i Pujols, i valorada en la suma 
de 10.000,00 €.

4) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE FONS DE PRESTACIÓ DEL CATÀLEG 
DE SERVEIS DEL 2017 DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019, APROVATS PER 
LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA AMB DATA 23 DE FEBRER DE 
2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local  dels ajuts  concedits  per  la Junta de 
Govern de la Diputació de Barcelona de data 23 de febrer de 2017, relatius als fons de prestació del  
Catàleg  de  Serveis  2017  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals  2016-2019,  que  es  relacionen  a 
continuació:

- Activitats culturals de les festes majors: 1.106,00 €
- Finançament de l’Àmbit de Benestar Social: 3.148,47 €
- Polítiques educatives en municipis de menys de 5000 habitants: 3333,00 €

Atès que la concessió dels citats ajuts, ve condicionat a la seva acceptació expressa per part de  
l’Ajuntament.

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, acorda:

Primer.- Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de 2017,  
relatius  als  fons  de  prestació  del  catàleg  de  serveis  2017  del  Pla  Xarxa  de  Governs  Locals 
2016-2019, anteriorment transcrits.
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Segon. Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

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 19:57 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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