ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 4 D’ABRIL DE 2017
A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del 4 d’abril 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.

A)
B)

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 09/05/2017
HASH: c18a2fe1409f33a2abfeaaf83f2a0c85

C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1)
APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 DE
MARÇ 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 març de 2017.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 21 de març de 2017.
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
ONZE MIL VUIT CENTS ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (11.811,61 €), 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 ONZE MIL VUIT CENTS
ONZE EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS (11.811,61 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3)

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS
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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.

Número : 2017-0010 Data : 09/05/2017

Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA I TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 09/05/2017
HASH: f68aa600becb5e9159eb0d63bc5e0d82

10/2017

Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació de “RAIBOR ESPECTACLES,
S.L.”, per la realització d’un concert de tarda i d’un ball de nit, el dissabte dia 5 d’agost de 2017,
amb motiu els actes de la Festa Major, per un import de 2.662,00 € (IVA inclòs).
Han aportat 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, la Seguretat Social i l’Agència Tributària 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 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

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 16 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).
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 16 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), si bé condicionat a que abans de
l’actuació aportin 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, la Seguretat Social i l’Agència Tributària de
Catalunya.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal.

5) ACORD SOL·LITANT UNA SUBVENCIÓ A L’ICAEN PER LA INSTAL·LACIÓ D’UN PUNT DE
RECÀRREGA DE VEHICLES ELÈCTRICS I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA DESCRIPTIVA
DE LES ACTUACIONS
Vista la Resolució EMC/270/2017, de 15 de febrer, de convocatòria per a la concessió de
subvencions per a la instal·lació d’infraestructures de recarrega per al vehicle elèctric en el mac del
Pla d’Acció per al desplegament d’infraestructures de recàrrega per als vehicles elèctrics a
Catalunya (ÎRVEC 2016-2019), A través del qual s’aprova un línia de subvencions per implantar
punts de recàrrega de vehicles elèctrics a Catalunya.
Atès que aquet Ajuntament considera oportú i necessari instal·lar un punt de recàrrega al municipi
concretament a la zona d’aparcament del carrer Comerç, a l’alçada de la Llar del Pensionista.
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Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la contractació de “RAIBOR ESPECTACLES, S.L.”, per la realització d’un concert
de tarda i d’un ball de nit, el dissabte dia 5 d’agost de 2017, amb motiu els actes de la Festa Major,
per un import de 2.662,00 € (IVA inclòs).

Vista la memòria descriptiva de la instal·lació elaborada pels serveis tècnics de l’Oficina Energètica
del Berguedà del Consell Comarcal del Berguedà, que proposen la instal·lació d’un equip de
recàrrega semi ràpida, amb un pressupost de 16.545,80 € (IVA no 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 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

6) ACORD SOL·LITANT UNA SUBVENCIÓ A L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA PER A LA
REALITZACIÓ D’INVERSIONS PER A L’EXECUCIÓ D’ACTUACIONS D’ABASTAMENT EN
ALTA I APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS A REALITZAR
Vista la Resolució TES/430/2017, de 2 de març, de convocatòria de subvencions adreçades als ens
locals per a la realització d’inversions per a l‘execució d’actuacions d’abastament en alta, i la
delegació del Consell d’Administració de l’Agència Catalana de l’Aigua en el seu director de les
facultats per a l’aprovació de la corresponent convocatòria i per resoldre l’atorgament de les
subvencions.
Atès que aquet Ajuntament considera oportú i necessari dur a terme actuacions per la millora de les
instal·lacions en alta de l’abastament de Guardiola de Berguedà.
Vista la memòria valorada per la millora de les instal·lacions en alta de l’abastament a Guardiola de
Berguedà, elaborada per l’enginyer, el Sr. Josep Maria Ferrao Quintana, amb un pressupost de
58.339,06 € (IVA no 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 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar la memòria valorada per la millora de les instal·lacions en alta de l’abastament a
Guardiola de Berguedà, elaborada per l’enginyer, el Sr. Josep Maria Ferrao Quintana, amb un
pressupost de 58.339,06 € (IVA no Inclòs).
Segon.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua, una subvenció per poder dur a terme els treballs
de millora de les instal·lacions en alta de l’abastament de Guardiola de Berguedà, d’acord amb la
memòria tècnica elaborada pel Sr. Josep Maria Ferrao Quintana.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris
per la sol·licitud de la subvenció.
7)
ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’AJUT ECONÒMIC CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE FOMENT DE
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per la sol·licitud de l’ajut.
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Segon.- Sol·licitar a l’ICAEN, un ajut per la instal·lació d’un punt de recàrrega semi ràpida de
vehicles elèctrics pel municipi de Guardiola de Berguedà, d’acord amb la memòria descriptiva de la
instal·lació elaborada pels serveis tècnics de l’Oficina Energètica del Berguedà del Consell
Comarcal del Berguedà

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la memòria descriptiva de la instal·lació elaborada pels serveis tècnics de l’Oficina
Energètica del Berguedà del Consell Comarcal del Berguedà, amb un pressupost de 16.545,80 €
(IVA no Inclòs).

L’OCUPACIÓ LOCAL 2017-2018 DEL PLA XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019
La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 23 de febrer de 2017, va
acordar aprovar la concessió d’ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de foment
de l’ocupació local 2017-2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, concedit a l’Ajuntament
de Guardiola de Berguedà un ajut econòmic de 31.372,46 € .
Atès que la concessió dels citats ajuts, ve condicionat a la seva acceptació expressa per part de
l’Ajuntament.

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, en data 23 de febrer de
2017, relatiu als ajuts econòmics en el marc del Programa complementari de foment de l’ocupació
local 2017-2018 del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per la suma de 31.372,46 €,
destinant-la a la Línia 2 de suport a la reactivació econòmica als petits municipis.
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.

8)
RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SR. JMCM, A TRAVÉS DEL CONSELL
COMARCAL DEL BERGUEDÀ SOL·LICITANT AUTORITZACIÓ DE PAS PEL MUNICIPI, AMB
MOTIU DE LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB 4X4 ANOMENADA “ORGANITZACIÓ DE
VIATGE TURÍSTIC FAMILIAR EN VEHICLES TOT TERRENY I SUV (Pedraforca, Parc del Cadí i
Prepirineus)
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada pel Sr. JMCM,
a través del Consell Comarcal del Berguedà, sol·licitant autorització per dur a terme una excursió
anomenada “Organització de viatge turístic familiar en vehicles tot terreny i SUV (Pedraforca, Parc
del Cadí i Prepirineus), per pistes i camins que travessen aquest terme municipal els dies 29 i 30
d’abril i 1 de maig de 2017.
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, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar al Sr. JMCM, la realització d’una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4,
els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig de 2017, si bé condicionat a que transcorrin exclusivament per
pistes i camins autoritzats, que comuniquin al Servei Català de Trànsit l’esdeveniment amb l’objectiu
de que des del mateix Servei Català de Trànsit s’adoptin les mesures de seguretat pertinents per
evitar danys a les persones i coses, i que sol·licitin autorització a tots els propietaris del terrenys per
on transcorrin, especialment al Pac Natural Cadí Moixeró, que deixin el terreny en les mateixes
condicions que el van trobar, i que adoptin totes les mesures de seguretat per evitar danys a les
persones i a les coses.
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La Junta de Govern Local, acorda:
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que aquest Ajuntament considera oportú i necessari, un cop estudiades les característiques
del programa, destinar la totalitat de l’ajut a la Línia 2, de suport a la reactivació econòmica als
petits municipis.

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.
9)
ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ
DURAN A TERME UNS CAMPAMENTS JUVENILS
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, les instàncies presentades per la
Fundació Escolta Josep Carol, a través del qual comuniquen la realització dels següents
campaments juvenils a la finca de Cal Companyó:

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.- Donar-nos que en els dies i dates anteriorment indicats, es realitzaran a la finca de Cal
Companyó, uns campaments juvenils.
Segon.- Hauran de garantir el correcte subministrament d’aigua potable, així com disposar d’un
espai per WC, i piques amb connexió a la fosa sèptica, així comprometre’s a respectar l’entorn i el
medi evitant qualsevol dany i deixant-lo en les mateixes condicions que l’han trobat.
Es recomana que senyalitzin el terreny d’acampada amb un rètol que tingui com a mínim el nom del
lloc i un telèfon de contacte.
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà.
10)
RESPOSTA A LES PETICIONS FORMULADES EN NOM I REPRESENTACIÓ DE
L’ENTITAT FOC ALS PISTONS
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, les peticions formulades per l’entitat
“FOC ALS PISTONS”, a través de la qual demanen permís per celebrar el dia 21 de maig de 2017,
la cinquena edició de la Pujada en Costa Guardiola-Cerdanyola, alhora que sol·liciten:
-

El tancament del carrer i de la plaça de la piscina
Servei d’ambulància
Els serveis de protecció civil
El local de la piscina

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
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-

AEiG Torrent de les Bruixes, del 8/04/17 al 11/04/17 - Camp de Brocà
(Coordenades E(X) 408870 N(Y) 4677647)
AE Jaume I, del 8/04/17 al 12/04/17 – El Regatell (Coordenades E(X) 408635 N(Y)
4677656)
Associació Juvenil Tuareg, del 8/04/17 al 12/04/17 – Roca de La Guilla
(Coordenades E(X) 408780 N(Y) 4677527)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

de Cerdanyola, i hauran de regular la velocitat dins del tram urbà, a una velocitat màxima de
40 km/h.
Segon.- S’autoritza el tancament del carrer, poder utilitzar l’espai de l’entrada de la piscina, els
serveis de protecció civil i el servei d’ambulància, no obstant caldrà utilitzar els espais i materials i
deixant-ho en perfectes condicions evitant ocasionar qualsevol tipus de desperfecte.
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari.
D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS
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I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:25 hores de tot el qual
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

Número : 2017-0010 Data : 09/05/2017
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