10/2020

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència LOCALRETMEET, essent les 10.00 hores
del dia 1 de juliol 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.

A)
B)

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 06/08/2020
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 16 DE JUNY DE
2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 16 de juny de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 16 de juny de 2020.
2) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT PRESENTADA PER L’EMPRESA
“ACTIUTEC GRUP SL” CORRESPONENT A LA FACTURA NÚM FV-20-57 DE DATA 31 DE
MAIG DE 2020” DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ ESPAI POLIVALENT A GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ”.
Vista la sol·licitud presentada per la empresa “ACTIUTEC GRUP SL”, mitjançant la qual sol·liciten
l’aprovació de la cessió de crèdit a favor de NOVICAP LIMITED, del dret de crèdit de 67.550,09€,
corresponent a la certificació num. 1 factura FV-20-57 de data 31 de maig de 2020 de les obres de
“CONTRUCCIO ESPAI POLIVALENT COBERT” a Guardiola de Berguedà.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Ple en sessió de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada i efectuar el pagament a NOVICAP LIMITED al
compte IBAN:GB76 BARC 2000 0042 8125 66BIC: BARCGB22
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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: 06/08/2020
HASH: b7f9c8307494f27a4b8c5383f8c24a62

ACTA DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 1 DE JULIOL DE 2020

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa “ACTIUTEC GRUP SL” i a la dipositària municipal.
3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació de sardanes i concert dins dels actes de la festa Major 2020 el poper
10 d'agost de 2020”,
Que ascendeix a: sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6655,00 €).
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.

Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser la més favorable des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
Quart.- APROVAR la despesa per import de a sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6655,00 €),
(IVA Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Número: 2020-0010 Data: 06/08/2020

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa ORQUESTRA COSTA BRAVA – MUSICS DE GIRONA
SCCL, pels Serveis de realització d'actuació de sardanes i concert dins dels actes de la festa Major
2020 el poper 10 d'agost de 2020, per la suma de 6655,00 € (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida
pressupostària 338/22600, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels
requisits fixats a l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a
l’expedient.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de promocio i comunicació "GUARDIOLA DE BERGUEDÀ TERRITORI CICLISTA" en base a
l'esdeveniment esportiu " Orbea Cadí Challenge" dels dies 29 i 30 d'agost de 2020 ”, que ascendeix a
quatre mil quatre-cents setanta-set euros (4477,00 €).
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
Albert Vilana, pels
CICLISTA" en base
2020, per la suma

la contractació de l’empresa CLUB ESPORTIU MONTELLA, representat pel Sr.
Serveis de promocio i comunicació "GUARDIOLA DE BERGUEDÀ TERRITORI
a l'esdeveniment esportiu " Orbea Cadí Challenge" dels dies 29 i 30 d'agost de
de 4477,00 € (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 340/22600,
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’article 118 de la
Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.
Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).

Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació PREGÓ TONI ALBÀ dins dels actes de la festa Major 2020 el poper 7
d'agost de 2020”,
Que ascendeix a: DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS (2420,00 €).
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 la contractació de TONI ALBÀ SL mitjançant l’empresa EDR FESTES, pels Serveis
de realització d'actuació PREGÓ TONI ALBÀ dins dels actes de la festa Major 2020 el poper 7 d'agost
de 2020, per la suma de 2420,00 € (IVA Inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària 338/22600,
entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’article 118 de la
Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.
Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
Quart.- APROVAR la despesa per import de DOS MIL QUATRE-CENTS VINT EUROS (2420,00 €),
(IVA Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- APROVAR la despesa per import de quatre mil quatre-cents setanta-set euros (4477,00 €),
(IVA Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

“Serveis de realització d'actuació MAG MAGOO SR. ENRIC RUIZ dins dels actes de la festa Major
2020 el poper 8 d'agost de 2020”,
Que ascendeix a: set cents vint-i-sis euros (726,00 €) (IVA Inclòs).
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:

Quart.- APROVAR la despesa per import de SET CENTS VINT-I-SIS euros (726,00 €), (IVA Inclòs)
amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació CIRC FILIXIC, -TUB D'ASSAIG 7,70-, dins dels actes de la festa
Major 2020 el poper 9 d'agost de 2020”,
Que ascendeix a:

MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1028,50 €) (IVA Inclòs).

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 la contractació de TUB D’ASSAIG 7,70 mitjançant l’empresa EDR FESTES, pels
Serveis de realització d'actuació CIRC FILIXIC, -TUB D'ASSAIG 7,70-, dins dels actes de la festa
Major 2020 el poper 9 d'agost de 2020, per la suma de 1028,50 € (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida
pressupostària 338/22600, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels
requisits fixats a l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a
l’expedient.
Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
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Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
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Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la contractació de ENRIC RUIZ mitjançant l’empresa EDR FESTES, pels Serveis
de realització d'actuació MAG MAGOO SR. ENRIC RUIZ dins dels actes de la festa Major 2020 el
poper 8 d'agost de 2020, per la suma de 726, 00 € (VA Inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària
338/22600, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a
l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.

Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
Quart.- APROVAR la despesa per import de MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS
(1028,50 €), (IVA Inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 11 de febrer de 2020, va
acordar aprovar definitivament, de conformitat amb l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat per Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer, el
Projecte en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació de la masia l'Estret, de Guardiola de Berguedà,
formulat pel senyor IMB i tramès per l'Ajuntament.
Atès que, en data 29 de juny 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 Majors en Sol No Urbanitzable per Rehabilitació de la masia de l’Estret
situat camí de Gavarrós a 3,500 Km., a partir del encreuament de la carretera B-402 de Guardiola a
Campdevànol , al terme municipal de Guardiola de Berguedà, segons el projecte aprovat definitivament
per la CTUCC en data 11 febrer 2020.
INFORME
La Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central, en la sessió d’11 de febrer de 2020,
ha aprovat definitivament, el Projecte en Sòl No Urbanitzable per a la Rehabilitació de la masia
l'Estret, de Guardiola de Berguedà, ha estat formulat pel senyor Ignacio Marti Bernat i tramès per
l’Ajuntament, segons el procediment que assenyala l’article 48 del Text refós de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer.
Analitzada la documentació tramesa, i en relació a les prescripcions efectuades per la Comissió Territorial
d'Urbanisme de la Catalunya Central en la sessió de 18 de desembre de 2019, es fa la següent valoració:
1. El projecte presentat no preveu la cobertura del pati ubicat en l’àmbit de l’antiga masoveria, tot
donant compliment a l’informe de l’ACA de 14 de febrer de 2018.
2. La nova proposta modifica la composició de l’alçat oest de tal manera que es garanteix la
predominança del ple respecte el buit, d’acord amb les consideracions
efectuades
pel
Departament de Cultura, en l’informe emès en data 31 d’octubre de 2019.
Per tant, cal considerar que el projecte dona compliment a les prescripcions efectuades per l’acord de la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central i escau valorar favorablement l’expedient als
efectes de l’aprovació definitiva del projecte en sòl no urbanitzable per a la rehabilitació de la masia
l'Estret, tramès per l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
Proposta :
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L’expedient fou tramitat d’acord amb el procediment que assenyala l’article 48 del Text refós de la Llei
d’urbanisme,aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de
febrer.
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Per part del Sr. IMB es va presentar un projecte per dur a terme la rehabilitacio de la Masia de l'Estret
d'aquest terme municipal i del cobert annex, el qual té la condició de sòl no urbanitzable segons les
Normes Subsidiàries Vigents.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 06/2016

La finca de l’Estret es troba situada en el terme municipal de Guardiola de Berguedà, i si accedeix des del
camí de Gavarrós a 3,500 Km, a partir de l’encreuament de la carretera B-402 de Guardiola a
Campdevànol.
Les seves coordenades son UTM X411326 i Y4679846, i una alçada sobre el nivell del mar de 950
metres.
Actualment no hi tenen els serveis de subministrament d’electricitat per part de la companyia
Fecsa, ni Telèfon.

Al ser una masia en una zona rural, tots els residus que es generaran derivats de l`ús domèstic , es
classificaran i es portaran a la zona de recollida de residus més propera que el municipi de Guardiola de
Berguedà disposa en aquests àmbits rurals.
La referència cadastral de la finca és 08098A005000310000UB. (Polígon 5, parcel·la 31),
08098A005000320000UY (Polígon 5 , parcel·la 32), 08098A005000330000UG (Polígon 5, parcel·la
33), (8098A004000100000UI (Polígon 4, parcel·la 10), 08098A004000140000UZ (Polígon 4, parcel·la
14), 08098A004000150000UU (Polígon 4 , parcel·la 15 ) del terme municipal de Guardiola de Berguedà,
amb una superfície de 192.173 m² , 41.255 m², 185.535 m² , 176.611 m² , 80.348 m² , i 493.902 m², ( total
superfície finca 1.169.824 m²) amb l’ús principal d’agrari , ramader i forestal ,i la referència cadastral
de la masia es de 000206100DG17G0001UJ amb una superfície segons cadastre de 82 m².
Els edificis rurals existents de la masia de l’estret (masia) es troben en mal estat de conservació , ja que
les cobertes i part dels sostres es troben ensorrats, però mantenen la seva volumetria original de les
parets de pedra. Existeixen uns coberts agrícoles al davant de la masia que conformen l’era en tot el
conjunt.
S’ha presentat un projecte basic i executiu, assumeix direcció obra, coordinador de seguretat i
salut, estudi bàsic de seguretat , i estudi de gestió de residus de les obres complint les prescripcions
de la CTUCC per la Rehabilitació de la Masia de l’Estret al terme de Guardiola de Berguedà presentat
per la propietat IGNACIO MARTI BERNAT, i signat i visat per l’arquitecte JAVIER TRILLA GARCIA
col·legiat n.17894/2 per el Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya .
S’ha presentat un Estudi de Gestió de Residus, per justificar Reial decret 210/2018 , la Regulació
d’enderrocs i residus de la construcció .- D.201/1994 , D.161/2001 , i D.21/2006 Adopció de criteris
mediambientals i d’Ecoeficiència als edificis. Per els residus de la construcció en l’obra el constructor
contractarà un contenidor amb un gestor de residus per la seva retirada i control , i s’haurà de presentar el
Justificant de Recepció de Residus (JRR) ( albarà que lliura el gestor de residus en rebre quantitats
inferiors a les especificades a l'annex 1 que no disposin de Full de Seguiment).
Residus d’enderroc ,
construcció i
excavació
23,60 Tones

Fiança

Codi gestor

150,00 €

S’ha de dipositar davant del gestor de residus com a garantia de la
gestió de residus ( real decret 210/2018) .Un cop acabades les obres
es justificaran els residus amb el gestor autoritzat on s’ha portat.
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Aquesta masia de l’Estret vol ser autosuficient energèticament, i per això s’instal·laran pannells solars
i fotovoltaics a la coberta per el propi autoconsum amb una potencia màxima de 14,470 KW., un grup
electrogen de suport, i s’instal·larà una caldera de biomassa i una d’aerotèrmica per la calefacció de la
masia.
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Actualment no hi ha cap sistema de depuració d’aigües residuals, i es per això que proposen
instal·lar una fossa sèptica enterrada amb filtre biològic ( BIOTRIT) situat al costat de la masia per la
depuració de les aigües residuals generades, preveient una ocupació màxima de 10 persones, amb un
dipòsit de volum de 2.700 litres.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Disposen d’aigua potable mitjançant un font que tenen a la finca, però també s’instal·laran dos
dipòsits enterrats de recollida d’aigües pluvials de 7.500 litres+7500 litres , per destinar a l’ús no potable
de l’habitatge.

S’ha presentat un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgístic per la Rehabilitació de la Masia de l’Estret
al terme de Guardiola de Berguedà presentat per la propietat, i signat per l’enginyer tècnic industrial de
Barcelona el sr. José Ignacio Martí Rodés, col·legiat número 25182, on es justifica la seva implantació
dels edificis i usos en el medi natural i rural .

Quadre superfícies construïdes estat actual i proposta de la Masia de l’Estret .

Masia l’Estret

Superficies Construïdes Plantes
P.B.
P.1
P.
Sotacobert
a
149,48 m²
163,34 m²

Total

Ús

312,82 m²

Habitatge
rural

familiar

Els materials d’acabats de les façanes son amb pedra natural de la zona , les obertures practicables amb
fusta tractada color fosc, i la coberta de la masia a dues vessants i la coberta del cobert annex a una sola
vessant , amb acabat ambdues amb teula àrab. La coberta tindrà una pendent del 30%.
Es dona permís per la neteja runa de l’interior de la masia ensorrada i el desbrossament entorns per
realitzar l’estudi geotècnic . El pressupost presentat entenem que ja forma part de la llicencia d’obres de
rehabilitació (P.E.M.):9.260,72 €
Planejament vigent :
Les Normes Subsidiàries de Planejament vigents al municipi de Guardiola de Berguedà, classifiquen
aquest terreny de la masia de l’Estret, part com a Sòl No Urbanitzable clau 13-agrícola , part com clau 14forestal, i dins de l’àmbit del Parc Natural clau E. SISTEMA SÒL NO URBANITZABLE DE PROTECCIÓ
ESPECIAL PAR NATURAL CADÍ-MOIXERÓ

Plànol 2.4 classificació del sòl terme municipal

Ortofoto . masia de l’Estret.

Un cop finalitzades les obres, es comunicarà a l’Ajuntament per poder realitzar una visita inspecció
final de comprovació d’obres en presencia del sol·licitant i el tècnic municipal de l’Ajuntament. S’haurà
de presentar la cèdula d’habitabilitat.
Atesa la llicència d’obres majors en matèria urbanística presentada per la propietat, en relació amb l'inici
de les obres ,els serveis tècnics municipals portaran a terme les tasques d'inspecció i comprovació
procedents, per verificar que les obres que es realitzen de conformitat al contingut de la llicencia d’obres
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Es mantindran les obertures existents, a excepció d’una obertura de la façana oest .
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Es mantindran les dimensions existents en planta i alçada de la masia. No hi ha augments de
volum ni superfícies. Les dimensions en planta de la masia de PB+1PP es de 14,80 x 10,10 metres
(el projecte aprovat per la CTUCC incorpora les prescripcions derivades de l’informe del Departament de
Cultura de 31 d’octubre de 2019. Concretament, cal ajustar la dimensió de la nova obertura prevista en la
façana oest de l’edificació.) , i el porxo annex de PB es de 18,30 x 7,30 metres No es pot rehabilitar
(d’acord amb l’informe de l’ACA de 14 de febrer de 2018, atès que segons aquest informe suposa un
increment de la vulnerabilitat enfront a les inundacions en zona de flux preferent).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

El programa funcional de la masia consistirà a la planta baixa d’una sala d’estar-menjador-cuina, una sala
instal·lacions, una escala, i bany. A la planta primera hi ha 4 habitacions, dos banys i l’escala, amb un
terrat .

en matèria urbanística presentada, i en tot cas d'acord amb la legalitat i el planejament urbanístic
aplicable, tot això de conformitat amb allò que estableix l'article 74.1 del Reglament sobre protecció de la
legalitat urbanística aprovat pel Decret 64/2014, de 13 de maig.
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del
Municipi en opinió d’aquest tècnic, i si l’informe de caràcter jurídic no disposa el contrari, no hi ha cap
tipus d’impediment urbanístic per INFORMAR FAVORABLEMENT a la Llicencia d’Obres Majors en Sol
No Urbanitzable per Rehabilitació de la masia de l’Estret situat camí de Gavarrós a 3,500 Km., a partir del
encreuament de la carretera B-402 de Guardiola a Campdevànol , al terme municipal de Guardiola de
Berguedà , segons el projecte aprovat definitivament per la CTUCC en data 11 febrer 2020 amb les
prescripcions i mesures correctores dels departaments sectorials.

Primer.- Concedir llicència d'obres al Sr. IMB, per la rehabilitació de la masia de l’Estret a Guardiola de
Berguedà, d'acord amb les determinacions següents:
a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte presentat i aprovat per la
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en data 11 de febrer de 2020, així com al
compliment de les normes de planejament vigents d’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 contractat per l’Ajutntament, en el seu informe anteriorment transcrit, així
com les imposades en els informes sectorials i a la resolució de la Comissió Territorial d’Urbanisme de
la Catalunya Central, que s’acompanyen a la present.
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.
Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

9) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN RELACIÓ A
LA CELEBRACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA QUE EL PROPER DIA 29 D’AGOST DE 2020
Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat a la petició efectuada pel CLUB
ESPORTIU MONTELLÀ, per dur a terme el proper 29 d’agost de 2020, una prova esportiva anomenada
“MARXA CICLOTURISTA ORBEA CADÍ CHALLENGE”, pel terme municipal.
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 celebració de la “MARXA CICLOTURISTA ORBEA CADÍ CHALLENGE”, el proper
dia 28 d’agost de 2020.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Codi Validació: 7XRPQMJNXX9J3AKWSLKF5MS7C | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 8 de 9

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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,

Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que 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, en especial al Parc Natural Cadí
Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri la prova, així com disposar de totes les
assegurances necessàries per la realització de l’esdeveniment, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.

Havent-se comprovat que està al corrent de pagament de les despeses de cementiri.
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.- Autoritzar el trasllat de les despulles del nínxol núm. 24 esquerra a la fossa comú.
Segon.- Acceptar la cessió del nínxol 24 equerra, rescatant la concessió de la sepultura, i procedint a
abonar el 30% de la taxa actual al tractar-se d’una sepultura que té més de 20 anys, a l’empara de lo
establert a l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa per la prestació del servei
de cementiri.
Tercer.- Notificar el present acord al peticionari i a la dipositària municipal.
D) MOCIONS I ACORDS
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 10.46 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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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per la Sra. ECC, a
través de la qual sol·licita que les despulles del nínxol 24 esquerra siguin traslladades a la fossa comú
del cementiri, alhora que sol·licita el rescat de la concessió del nínxol 24 esquerra.
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10) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL I DEL TRASLLAT DE RESTES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar el present acord al Servei Cataà de Trànsit i al Club Esportiu Montellà.

