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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 20 DE MARÇ DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.15 hores del dia 20 de març de dos mil divuit,  
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. 

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 8 DE MARÇ 
DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 8 de març de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de març de 2018.

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 
VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIM (23.262,01 €), 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 de VINT-I-TRES MIL DOS-CENTS 
SEIXANTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIM (23.262,01 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec 
a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD  D’ACCEPTACIÓ  DE  L’AJUT  ECONÒMIC  CONCEDIT  PER  LA  DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA  EN  EL  MARC  DEL  PROGRAMA  DE  FINANÇAMENT  EN  L’ÀMBIT  DEL 
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BENESTAR SOCIAL, EN EL MARC DEL CATÀLEG DE SERVEIS DE L’ANY 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 22 de febrer de 2018, va acordar  
aprovar  la concessió d’ajuts  econòmics  en  el  marc del  Catàleg de Serveis  2018 “Finançament  en 
l’àmbit de Benestar Social”, concedint a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut econòmic de 
3.173,04 €.

Atès  que  la  concessió  del  citat  ajut,  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 la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, relatiu als ajuts econòmics en 
el  marc  del  Catàleg  de  Serveis  2018  “Finançament  en  l’àmbit  de  Benestar  Social”,  concedint  a 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut econòmic de 3.173,04 € .
 
Segon. .- Facultar al Sr. Alcalde la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per  
l’execució del present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

4) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS

Per part  de les Regidories de Festes,  es proposa la contractació de “l’Associació cultural  dos per  
quatre”, per la realització de les caramelles amb a Cobla Pirineu el proper dia 6 d’abril a les 8 hores del  
matí, amb motiu els actes de la Setmana Santa, per un import de 1.610,00 € (IVA inclòs). 

Han presentat 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 els certificats 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  contractació  de “l’Associació  cultural  dos  per  quatre”,  per  la  realització  de  les 
caramelles amb a Cobla Pirineu el proper dia 6 d’abril a les 8 hores del matí, amb motiu els actes de la 
Setmana Santa, per un import de 1.610,00 € (IVA inclòs).

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

5) ACORD  APROVANT  LA  SOL·LICITUD  FORMULADA  PER  LES  ENTITATS  AMICS  DE 
L’ATLETISME I UEC BAGÀ PER LA REALITZACIÓ DE LA QUARTA EDICIÓ DE LA PROVA 
ESPORTIVA TRAIL MOIXERÓ

Vista la petició efectuada pel Sr. RBM, en nom i representació de les entitats UEC Bagà/Amics de 
l’Atletisme de Bagà, a través de la qual sol·licita autorització per poder passar per camins i senders del 
terme municipal, amb motiu de la celebració el proper dia 12 d’agost de 2018 de la quarta edició de la  
cursa de muntanya “Trail del Moixeró”. 

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 acorda:

Primer.- Autoritzar al Sr. RBM, en nom i representació de les entitats UEC Bagà/Amics de l’Atletisme de 
Bagà,  el  seu  pas  pel  municipi  el  proper  dia  12  d’agost  de  2018,  amb motiu  de  l’organització  de 
l’esdeveniment esportiu TRAIL DEL MOIXERÓ, 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,  especialment  al  Parc  Natural  Cadí  Moixeró,  i  als  propietaris  dels  terrenys  per  on 
transcorri l’esdeveniment.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari. 

6) RESPOSTA A LES PETICIONS FORMULADES EN NOM I REPRESENTACIÓ DE L’ENTITAT 
CLUB ESPORTIU FOC ALS PISTONS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, les peticions formulades per l’entitat  “CLUB 
ESPORTIU FOC ALS PISTONS”, a través de la qual demanen permís per celebrar el dia 20 de maig de 
2018, la setena edició de la Pujada en Costa Guardiola-Cerdanyola.

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 petició formulada per l’entitat “FOC ALS PISTONS”,   si bé condicionat a que 
adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les coses, a respectar 
l‘entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la prova, disposar de  
les assegurances necessàries per la realització d’aquest tipus de proves esportives, així com de 
les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris, en especial hauran de disposar 
del permís de trànsit i  del permís de l’Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola, i  hauran de 
regular la velocitat dins del tram urbà, a una velocitat màxima de 40 km/h.

Segon.- Comunicar el present acord al peticionari i al Servei Català de Trànsit.

7) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER “CATALUNYA TRAIL MARXA BTT” PER DUR A 
TERME UNA MARXA EN BTT

 
Vista la petició formulada per JAA, conforme a la qual sol·liciten el corresponent permís de pas per dur 
a terme la “CATALUNYA TRAIL MARXA BTT”, una marxa en BTT amb un màxim de 50 persones, per 
camins i pistes del municipi que es durà a terme entre el 30 de març (sortida de Girona), fins el dia 1-2 
d‘abril (arribada a Manresa). 

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  permís  de  pas  per  dur  a  terme  la  “CATALUNYA TRAIL  MARXA BTT”,  si  bé 
condicionat a que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les persones i a les  
coses, a respectar l‘entorn i deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar abans de la  
prova, disposar de les assegurances necessàries per la realització d’aquest tipus de proves 
esportives,  així  com  de  les  autoritzacions  i  permisos  sectorials  que  siguin  necessaris,  en 
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especial  hauran  de  disposar  del  permís  de  trànsit  i  del  permís  dels  Ajuntaments  per  on 
transcorrin.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

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 19.56 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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