08/2020

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència LOCALRETMEET, essent les 12.00 hores
del dia 3 de juny de dos mil vint, 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.
Marc Sensada i Rusiñol, la Sra. Àngels Arasa Uriach. També hi assisteix com a convidat el regidor
Sr. Antonio Morales Calederón, i la tresorera la Sra. Immaculada Casals i Casanova.

A)
B)

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 02/07/2020
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE MARÇ
DE 2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 12 de març de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 12 de març de 2020.
2) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 126/2020
Atès que, en data 18 de març de 2020, va tenir entrada en el registre general d’aquest Ajuntament
(NRE 2020-E-RC-240) la sol·licitud de llicència d'obres presentada per l’empresa “LA TORRE DE FOIX,
SCP”, a través de la qual sol·licitava permís per poder construir un pas canadenc al camí del Collet a la
Masia de Torre de Foix, per evitar que el bestiar boví que tenen en règim extensiu a la seva explotació
surti a la carretera B-400 i pugui provocar un accident.
Atès que, en data 3 d’abril de 2020 i en compliment de lo establert a l'article 188.3 del Text refós de la
llei d'urbanisme de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, es va emetre informe
dels Serveis tècnics en sentit favorable a la llicència sol·licitada, amb el contingut que es transcriu a
continuació:
“Sol·licitud d’una llicencia d’obres en Sòl No Urbanitzable per la construcció d’un pas canadenc
al camí del collet a la Masia de Torre de Foix , al terme de Guardiola de Berguedà.
INFORME
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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.
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Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 03/07/2020
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
DE DATA 3 DE JUNY DE 2020

El Camí del Collet d’Aïna és un camí que forma part de la xarxa de camins del Berguedà. En
aquesta zona hi ha un antic camí ramader. La major part del seu traçat és de terra sense
tractament, la seva amplada es mou entre 3,5 m i 5 m. El seu estat general de conservació és
bo: té una gran quantitat de guals, disposa de drenatge lateral i presenta signes de tasques de
manteniment recents. Tot el seu traçat forma part del Pla de Prevenció d’incendis (PPI).
L’objecte d’aquest projecte és l’obtenció de llicència municipal d’obres, per part de l’Ajuntament
de Guardiola de Berguedà, per tal de poder portar a terme la construcció d’un pas canadenc al
camí del Collet d’Aïna a la Torre de Foix. La construcció del pas canadenc evitarà que el bestiar
arribi lliurement a la carretera B-400, de Guardiola a Saldes. Durant anys s’han provat altres
sistemes de tancament del camí i control d’accés i no han estat efectius, per la manca de
consciència dels usuaris del camí.

CAPÍTOL XVII. ZONES EN SÒL NO URBANITZABLE
Constituiran sòl no urbanitzable totes aquelles zones del municipi que no estiguin incloses en
les categories abans mencionades: sòl urbà i sòl apte per urbanitzar. A més s’inclouran aquells
espais en que el planejament determini atorgar-les-hi una protecció especial, en raó del seu
excepcional valor agrícola, forestal o ramader, de la possibilitat d’explotació dels seus recursos
naturals, dels seus valors paisatgístics, històrics o culturals o per la defensa de la fauna, la flora
o l’equilibri ecològic.
L’article 48 del Decret 64/2014, pel qual es regulen els casos que no és necessari un PAE
i son autoritzables amb llicència municipal:
“48.3 L’atorgament de llicències urbanístiques relatives a les obres a què fa referència l’article
47 implantades legalment no requereix l’aprovació prèvia d’un projecte d’actuació específica en
els supòsits següents:
a) La implantació d’obres auxiliars que no comportin volum edificat per sobre
de la cota natural del terreny.
b) Les obres de reparació que exigeixin la salubritat pública, la seguretat de les
persones o la bona conservació de les construccions, edificacions i instal·lacions, i les
obres de millora d’aquests immobles, sempre que no comportin el seu canvi d’ús o
l’augment o distribució diferent del volum edificat.”
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de
Planejament del Municipi en opinió d’aquest tècnic, no hi ha cap tipus d’impediment urbanístic
per INFORMAR FAVORABLEMENT, a d’obres en Sòl No Urbanitzable per la construcció d’un
pas canadenc al camí del Collet a la Masia de Torre de Foix , al terme de Guardiola de
Berguedà.
Examinada la documentació obrant a l’expedient i de conformitat amb allò que estableixen els articles
53.1 r) del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d'abril i 72.1 del Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny,
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 9 de juliol de 2019.
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Planejament vigent:
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• La construcció d’un pas canadenc al punt PQ-220 del camí del collet d’Aïna a la Torre de Foix
amb una llargada d’uns 2,00 m, i una amplada de 4,00 m. amb pas lateral de persones. L’obra
es farà mitjançant una fossa formigonada amb formigó armat i la col·locació d’una reixa
metàl·lica estàndard al damunt, que evitarà la lliure circulació del bestiar pel camí. evitant que
aquest arribi a la carretera B-400, de Guardiola a Saldes.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les obres que es pretenen portar a terme són:

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Concedir llicència d'obres a l’empresa “LA TORRE DE FOIX, SCP”, per la construcció d’un pas
canadenc al camí del Collet a la Masia de Torre de Foix, d'acord amb les determinacions següents:
a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució a la memòria presentada juntament amb
la sol·licitud i a les normes de planejament vigents en aquesta localitat. Així mateix ha de respectar allò
establert a l’estudi bàsic de seguretat i salut.
b) En tot cas caldrà complir les determinacions i condicionats imposats per la normativa vigent i
els imposats per l’arquitecte municipal, en el seu informe anteriorment transcrit.

Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses
Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici
Baixes
Increments
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE
PAGAMENT

IMPORTS
2.147.229,00
137.725,07
2.284.954,07
1.547.135,91
1.547.135,91
1.547.135,91
1.455.009,01
1.452.203,60
94.932,31

79.425,53
-14.919,04
10.520,95
49.297,79
25.729,65
120.661,96

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos

IMPORTS
2.147.229,00
137.725,07
2.284.954,07
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3.- PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2019
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Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Les obres s'han d'iniciar en un termini màxim d'1 any, a partir de la notificació d'aquesta
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a
partir de la notificació d'aquesta resolució.

Drets reconeguts
Devolucions
Baixes
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Obligacions pendents de cobrament
2. Exercicis tancats
Drets pendents cobrament inici exercici
Modificació saldos
Baixes
Recaptació
Drets pendents cobrament final exercici
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE
COBRAMENT

1.654.965.95
9.163.24
10.453,57
1.644.512,38
1.384.032,65
260.479,73

Drets Reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

1.644.512,38
1.547.135,91

RESULTAT PRESSUPOSTARI
d)
Desviacions + de finançament
e)
Desviacions - de finançament
f)
Despeses finançades romanent líquid de tresoreria
g)
Resultat d'operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

97.376,47

100.687,11
198.063,58

2.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdit disponibles ascendeix a un total de 250.777,12€ de crèdits
incorporables.
- Incorporació obligatòria 32.810,82€ (art. 182.3 del Text Refós de la LRHL 2/2004.)
- Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la LRHL 2/2004.)
(Aquests crèdits s’han passat a preveure al pressupost del 2020).
a).- Retinguts pendents d’us.... 359.370,33€ espai polivalent.
b).- Despeses compromeses... 127.670,71€ Xarxa aigua potable. Varis cap 2.
2.1.5. Romanent de tresoreria:
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
L’EXERCICI 2019
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Saldos de cobrament dubtós
- Ingressos pendents d'aplicació
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE
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285.947,14
260.479,73
100.336,41
8.163,57
-83.032,57
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2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

254.706.06
-24.261,52
13.171,53
116.936,60
100.336,41
360.816,14

L’EXERCICI 2019
De pressupost de despeses. Exercici en curs
De pressupost de despeses. Exercicis tancats
De pressupost d'ingressos
D'altres operacions no pressupostàries
- Pagaments pendents aplicació
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
2019
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

157.861.31
94.932,31
25.729,65
37.199,35
0,00
851.757,29
1.062.875.69

Pendents de cobrament (cap. 1 i part (%) estimacions de dubtosa cobrabilitat
capitol 3)
Pressupost d’ingressos
5%
25%
25%
50%
75%
100%
100%

4t. Any
5è any
Anteriors

2.3. En l’expedient s’adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l’exercici.
2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una capacitat
de finançament per import de 41.642.97€. (cap 1 a 7 ingrés 1.444.512,38€ – cap 1 a 7 pagaments
1.423.465,01€ = 21.047,37€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la
normativa de la SEC.
FONAMENTS DE DRET:
L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 del Reial
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció.
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest
diversos punts:
1.

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
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El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 83.032,57€. Per
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. Els percentatges que
s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa vigent. (LRSAL)
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2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària,
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació, tenint en compte que:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

25.916,21
953.926,91

2.

obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.

L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

de

1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
2a. El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP , per tant no s’haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali
com estableix l’article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat
financera.
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost
de l'exercici de 2019.
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a la
part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi.
Tercer.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de
la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

3) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ I EL COMITÈ COMARCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA AL
BERGUEDÀ
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local l’esborrany del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola al Berguedà, el
contingut del qual es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DEL
BERGUEDÀ I EL COMITÈ COMARCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA AL BERGUEDÀ
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Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons el que estableix
l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.

REUNITS
D'una part en Josep Lara Tristante, en la seva qualitat d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola
del Berguedà,
De l'altra part el Sr. Alejandro Rastrojo Lara amb el DNI 46.681.034 G, en representació de
Creu Roja Espanyola al Berguedà amb domicili a Pl. Europa,10 08600 BERGA i amb CIFQ2866001G,
EXPOSEN

Quart: Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març, sobre actualització de les
normes d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre del 4 de setembre de 1997 on es disposa la
publicació dels Estatuts de la mateixa, la Creu Roja és una Entitat idònia per a contribuir al
desenvolupament de la política social de les Corporacions Locals.
Cinquè: Que entre l'Ajuntament de Guardiola del Berguedà i la Creu Roja existeix l'interès
mutu de coordinar-se per dur a terme activitats de caràcter social, medi ambientals, preventives
i de seguretat ciutadana en els seus respectius camps d'actuació per tal de fer més eficaç
l'atenció a diferents sectors de la població.
Sisè: Que la Creu Roja prioritzarà les seves actuacions d’acord als eixos estratègics establerts
en l’Assemblea General de la Creu Roja Espanyola:
1. Abordar les diferents dimensions del fenomen de l’exclusió social des d’un enfocament
integral a través d’una estratègia marc per a la inclusió.
2. Impulsar el desenvolupament de projectes de promoció de la salut.
3. Enfortir la capacitat de la Creu Roja en matèria de preparació per a desastres i intervenció
en emergències, amb i per a la Comunitat.
4. Reforçar el compromís humanitari de Creu Roja amb les persones i col·lectius vulnerables
promovent el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini.
5. Sensibilitzar sobre els principis i valors de la Creu Roja per transmetre el compromís
institucional amb les persones més vulnerables.
6. Reforçar la presència en l’àmbit local, millorant les seves capacitats d’intervenció i
promovent el caràcter voluntari.
7. Obtenir recursos per aconseguir una institució més eficaç i independent.
8. Una institució més eficaç i eficient per atendre el seu compromís humanitari amb les
persones més vulnerables.
Havent, doncs, arribat de comú acord a establir les condicions que hauran de regir el conveni
entre les dues parts, i a l’empara dels art. 224.226-1 i concordats de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, subscriuen el present a tenor dels següents
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Tercer: Que entre els fins estatutaris de la Creu Roja figura la promoció i la col·laboració
d’accions de benestar social de serveis assistencials i socials, amb especial atenció a
col·lectius o a persones amb dificultat per a la seva integració social, la prevenció i reparació de
danys originats per sinistres i en general, l’exercici de tota funció social i humanitària,
compatible amb l’esperit de la institució. Tot això sota els principis d’Humanitat, Imparcialitat,
Neutralitat, Independència, Voluntariat, Unitat i Universalitat.
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Segon: Que la normativa esmentada assenyala que les Corporacions Locals hauran de facilitar
la utilització de mitjans públics i l'accés a ajudes econòmiques per a la realització de les
activitats d'aquestes entitats.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 8/1987, de
15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, regulen, entre les tècniques de participació
ciutadana, que el deure de les Corporacions Locals és afavorir el desenvolupament de les
Associacions per a la defensa dels interessos generals o sectorials dels veïns.

PAC T E S
Primer: És objecte del present conveni el foment i promoció d'activitats a realitzar per la Creu
Roja com a complementàries de les competències pròpies locals; i a tal efecte l'Ajuntament
atorgarà una ajuda de contingut econòmic per a contribuir al finançament de les seves
estructures i personal necessari per dur a terme diferents accions de treball bàsicament a
través de Voluntariat.
Segon: L'Ajuntament de Guardiola del Berguedà es compromet a:
1.- Aportar a la Creu Roja un ajut per import total de 900 € per 2020 fent-se efectiva via
transferència Bancària.

-

-

-

Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos
humans i materials que disposa l'entitat.
Donar cobertura preventiva a 2 esdeveniments, que l’Ajuntament i la Creu
Roja valorin conjuntament, sempre que la demanda del servei es realitzi
amb l’antelació suficient de 15 dies mínims. Per la resta de serveis
preventius que requereixi l’Ajuntament els facturarem a part.
Participar, dins els plans d’emergència municipal, en l’articulació de
mecanismes d’intervenció i localització de recursos logístics i sanitaris, com
a suport als recursos municipals. Desenvolupar accions de conscienciació
de la població i de reducció de la vulnerabilitat en situació de catàstrofes i
emergències sanitàries.
Participar en actuacions de caràcter medi ambientals que s'acordin
conjuntament.
Participar en les campanyes, iniciatives solidàries i projectes de cooperació
per al desenvolupament que s’acordin.

Quart: En el desenvolupament de les activitats i projectes que es duguin a terme en virtut del
present conveni , les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les
disposicions contingudes en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE
2016/679), d'ara endavant RGPD i en la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals
i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres normes vigents o que en el futur puguin
promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar indemne a l'altra part de qualsevol
responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de l'incompliment de les
obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten a
cadascuna de les parts.
.
Cinquè: L'Ajuntament de Guardiola del Berguedà
i la Creu Roja vetllaran pel bon
funcionament dels projectes i el seguiment d'aquest conveni. Per a tal fi constituiran una
comissió de seguiment integrada:


Per part de l'Ajuntament:
- L'alcalde o persona en qui delegui.



Per part de la Creu Roja:
- President o persona en qui delegui.
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1- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer: La Creu Roja es compromet a:

Setè: La vigència del present conveni serà des de la data 01 de gener 2020 fins a 31 de
desembre del 2020”.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
i el Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola al Berguedà, anteriorment transcrit.
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris
per la formalització del present acord.

Atès que la recaptació de TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL està delegada a la
Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de gestió tributària.
D'acord amb les atribucions que legalment tinc atribuïdes i atès el previst, en l'article 53.1 apartats g) i
u) 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.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el corresponent padró de la TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de l'exercici 2020 per un import de 6.645,00 euros corresponents a 374 liquidacions-rebuts.
Segon.- Aprovar el traspàs a l’Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G), per al seu cobrament.
Tercer.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es realitzi per
la seva ratificació.
5) ACORD ACCEPTANT L’AJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DINS DEL PROGRAMA ESPECÍFIC “CAP MUNICIPI ENRERE” DE SUPORT INTEGRAL ALS
GOVERNS LOCALS CONTRA LA COVID-19
Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de maig de 2020, ha aprovat el
“Programa específic Cap Municipi enrere” de suport integral als governs locals contra la COVID-19,
concedint a l‘Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut econòmic de 7.923,86 €.
Atès que la concessió d’aquest ajut ve condicionada a la seva acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
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Vist el padró de TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
d'aquest
municipi corresponent a l'exercici 2020, per 374 liquidacions per un import total de 6.645,00 euros.
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4) ACORD D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2020

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Tercer.- Comunicar el present acord al Comitè Comarcal de Creu Roja Espanyola al Berguedà.

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona de 7.923,86 €, dins del “Programa
específic Cap Municipi enrere” de suport integral als governs locals contra la COVID-19.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització del present acord.
Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

CODI
20/Y/290000
20/Y/287794
20/Y/286645
20/Y/287333
20/Y/287523

IMPORT
1.000,00 €
1.618,00 €
1.000,00 €
1.858,31
600,00 €

20/Y/284652
20/Y/284611
20/Y/285010

2.200,00 €
1.791,83 €
13.975,50 €

20/Y/285879
20/Y/289283
20/Y/288761

2.229,00 €
15.000,00 €
2.500,00 €

Atès que la concessió d’aquests ajuts ve condicionada a la seva acceptació expressa per part d’aquest
Ajuntament.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Acceptar dels ajuts que seguidament es relacionen en el marc del catàleg de la xarxa de
Governs Locals 2020.

AJUT
Animals de companyia
Control, gestió i inspecció d’activitats
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió
Finançament en l'àmbit de la igualtat de gènere i LGTBI
Finançament per les accions d’abordatge de les violències
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AJUT
Animals de companyia
Control, gestió i inspecció d’activitats
Beques esportives per prevenir el risc d'exclusió
Finançament en l'àmbit de la igualtat de gènere i LGTBI
Finançament per les accions d’abordatge de les violències
masclistes
Nits Musicals a Guardiola de Berguedà
Finançament en l’àmbit de joventut
Xarxa betula- Activació de la xarxa d’actors per la promoció
integral dels municipis de l’Alt Berguedà
Desenvolupament de fires i mercats
Edició, publicació i distribució del llibre
Promoció de la salut
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Vist que la Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en data 28 de maig de 2020, ha aprovat la
concessió dels ajuts que seguidament es relacionen en el marc del catàleg de la xarxa de Governs
Locals 2020.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6) ACORD ACCEPTANT ELS AJUTS ECONÒMICS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA EN EL MARC DEL CATÀLEG DE LA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2020

masclistes
Nits Musicals a Guardiola de Berguedà
Finançament en l’àmbit de joventut
Xarxa betula- Activació de la xarxa d’actors per la promoció
integral dels municipis de l’Alt Berguedà
Desenvolupament de fires i mercats
Edició, publicació i distribució del llibre
Promoció de la salut

20/Y/284652

2.200,00 €

20/Y/284611
20/Y/285010

1.791,83 €
13.975,50 €

20/Y/285879
20/Y/289283
20/Y/288761

2.229,00 €
15.000,00 €
2.500,00 €

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura dels documents que siguin necessaris per la
formalització del present acord.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.27 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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D)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

