
16/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 06 DE SETEMBRE DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20:15 hores del dia 06 de setembre 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 acctal. Na M.Immaculada Casals Casanova.

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 7 D’AGOST 
DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 7 d’agost de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 d’agost de 2018.

2) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA  

Atesa la sol·licitud  efectuada en data 10 d’agost  de 2018, Registre d’entrada número 663,  de la  Srta. 
RFM, actuant en nom propi, referent  a la sol.licitud de baixa del   servei  municipal  d’aigua comptador 
número 419971, que dona subministrament a la vivenda de les Cases Noves del  Collet,  5,  1er-2a,  de 
Guardiola de Berguedà, ja que no és necessari el subministrament, per estar la vivenda buida des de fa 
molt de temps.

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.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d’aigua 419971, situat a  les Cases Noves del 
Collet, 5 1er 2a,  d’aquest terme municipal. 

SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del  4art  trimestre de 2018.
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TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dona de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s’hagués de tornar a donar el subministrament, l’interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d’aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió.

QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat.

3) P  ROPOSTA APROVACIÓ DE  LIQUIDACIONS 

Es sotmet  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  la  proposta  de liquidacions,  expedient 
371/2018, presentada per la tresoreria, que es relacionen a continuació:

NUM. 
Liquid.

DATA
LIQUIDACIÓ

CONTRIBUENT CONCEPTE IMPORT

54-2018 24/08/2018 APLL
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

55-2018 24/08/2018 RDP
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

56-2018 24/08/2018 RDP
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

57-2018 24/08/2018 JRM
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

58-2018 24/08/2018 APG
LIQUIDACIÓ DE L’OOFF NUM 25. 
TAXA PEL SUBMINISTRAMENT 
D’AIGUA

213,10€

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 les liquidacions anteriors pels  conceptes i imports relacionats. 

SEGON.-TRAMETRE notificació-liquidació als  interessats. 

4) 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 
CINQUANTA-CINC MIL SIS CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS (55.657,04€), 
estant totes elles conformades per les regidories competents. 
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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 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 CINQUANTA-CINC MIL SIS 
CENTS  CINQUANTA-SET  EUROS  AMB  QUATRE  CÈNTIMS  (55.657,04€),  i  procedir  al  seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

5) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  5/2018

Proveïdor: Segons la relació adjunta

C.I.F.: Els expressats a la relació.

Objecte del contracte:  contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es 
transcriu a continuació.

Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació.

Nom terc. Text lliure Import Aplicació N. Operació

MCD

TIBADROS STYLE PER 
PORTES ESCOLA SANT 
LLORENÇ 236,24 2018       320 21200 220180002386

CARDIOGEST SC

SERVEI DE 
MANTENIMENT ANUAL 
DEL DSFIBRILADOR PL 
MAPL 179,99 2018       920 22700 220180002387

CLR

CONFIGURACIO 
SERVIDOR 2A MA PER 
AJUNTAMENT 251,68 2018       920 21900 220180002388

JRLL

COMPRA DE COQUES 
DE SANT JOAN 
REVETLLA 376,00 2018       338 22600 220180002389

JSM

COMPRA DE MATERIAL 
PER FESTA DEL BARRI 
BASTARENY 250,00 2018       338 22600 220180002390

TROFEUS  WANS 
CAT S.C.

COMRPA DE MEDALLES 
I ALTRES TROFEUS PER 
LA FESTA MAJOR 576,35 2018       338 22600 220180002391

TALLER LA POBLA 

REPARACIO 
INTERRUPTOR FRE I 
CINTURO DE 
SEGURETAT DRET 200,30 2018       161 21300 220180002392

TALLER LA POBLA 

REPARACIO 
ARRANCADA VEHICLE 
AUSA M 300 193,30 2018       450 21300 220180002393

ESTACIO SERRA 
CADI SL

COMPRA DE GEL PER LA 
FESTA MAJOR 72,00 2018       338 22600 220180002394

BEDIBSA MATERIAL PER BARRES 
DE LA FESTA MAJOR - 

2.376,28 2018       338 22600 220180002395
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ABONAMENT RETORN

BEDIBSA

MATERIAL PER BARRES 
DE LA FESTA MAJOR 
GOTS  ETC 220,45 2018       338 22600 220180002396

PSF

SOPAR DELS 
ACORDIONISTES DE LA 
FESTA MAJOR 205,90 2018       338 22600 220180002397

FRIT RAVICH

COMPRA DE MATERIAL 
PER LA FESTA  MAJOR - 
ABONAMENT 10,78 2018       338 22600 220180002398

FRIT RAVICH
COMPRA DE MATERIAL 
PER LA FESTA  MAJOR 49,54 2018       338 22600 220180002399

ACERTEC

REPARACIO DE LA 
MÀQUINA DE PINTAR 
LES RATLLES DEL CAMP 
DE FUTBOL 310,12 2018       920 21300 220180002400

FR TASTA.CAT
PUBLICITAT FESTA 
MAJOR REVISTA TASTA 181,50 2018       338 22600 220180002401

MORALES AND 
MASCARELLA SCP

NACIÓ BERGUEDA, 
PUBLICITAT DE LA 
FESTA MAJOR 762,30 2018       338 22600 220180002402

EDICIONS 
INTERCOMARCALS 
SL REGIO 7

SERVEIS PUBLICITAT 
REGIO 7 DE LA FESTA 
MAJOR 302,50 2018       338 22600 220180002403

AGC

MATERIAL PER VIA 
PUBLICA I JARDINS DEL 
MES DE JULIOL 21,19 2018       171 21000 220180002404

AGC

MATERIAL PER VIA 
PUBLICA I JARDINS DEL 
MES D' AGOST 27,94 2018       171 21000 220180002405

AGC
MATERIAL PER FESTES 
DEL MES DE JULIOL 16,90 2018       338 22600 220180002406

AGC
MATERIAL PER FESTES 
DEL MES D' AGOST 4,21 2018       338 22600 220180002407

AGC

MATERIAL PER 
MAGATZEM I OFICINA 
DE MES DE JULIOL 66,17 2018       920 21000 220180002408

AGC

MATERIAL PER 
MAGATZEM I OFICINA 
DE MES D' AGOST 44,90 2018       920 21000 220180002409

AGC

MATERIAL PER ESCOLA 
BRESSOL DE MES D' 
AGOST 3,21 2018       320 21200 220180002410

 TOTAL PROPOSTES 6.939,75   

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia,  com a òrgan de contractació ACORDA: 

1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per   la gestió i  el  funcionament dels servies 
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà , i que 
ha realitzat  la necessària consulta  al  mercat,  i  pot  afirmar que les propostes  són 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.

2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 
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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), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).

En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i  NO 
s’adjunta el projecte d’obres, per  NO exigir-ho la normativa reguladora, o per  NO afectar l’estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).

6) ACORD  DE  CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER  DUR  A TERME  OBRES  DE 
MANTENIMENT  I  CONSERVACIÓ  D’UNA LÍNIA ELÈCTRICA EXISTENT  DE  MT.  25KW  AL 
MONESTIR DE SANT LLORENÇ

Atès  que per  part  de la Sra.  MML,  en nom “d’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,  SLU” es va 
presentar la sol·licitud de Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable per dur a terme les obres de 
manteniment i conservació d’una línia elèctrica existent de mitja tensió MT a 25kv existent, per millorar 
el servei elèctric i ampliar la arxa elèctrica amb la substitució d’un suport metàl·lic existent per un nou  
suport metàl·lic adeuqat a la normativa i per l’estasa i tensat dels cabletas de la línia (116 m), a la zona  
existent entre del Monestir de Sant Llorenç i la finca de La Farga del terme municipal de Guardiola de 
Berguedà, d’acord amb el projecte  signat i visat per l’Enginyer tècnic Industrial JALB, col·legiat núm. 
1411 pel Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics Industrials de Manresa, amb número de visat 003430 en 
data 18/06/2018.

Atès que els Serveis Tècnics van emetre informe favorable prèvia visita d’inspecció sobre la concessió 
de la llicència sol·licitada.

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  Llicència  Urbanística  a  “’ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA,  SLU”  per  dur  a 
terme les obres de manteniment i conservació d’una línia elèctrica existent de mitja tensió MT a 25kv 
existent,  en concret  per millorar el  servei  elèctric i  ampliar la arxa elèctrica amb la substitució d’un 
suport metàl·lic existent per un nou suport metàl·lic adeuqat a la normativa i per l’estasa i tensat dels 
cabletas de la línia (116 m), a la zona existent entre del Monestir de Sant Llorenç i la finca de La Farga 
del terme municipal de Guardiola de Berguedà, d’acord amb el projecte  signat i visat per l’Enginyer 
Tècnic  Industrial  JALB,  col·legiat  núm.  1411 pel  Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Tècnics  Industrials  de 
Manresa, amb número de visat 003430 en data 18/06/2018.

Les actuacions s'ajustaran en la seva execució al contingut del projecte  signat i visat per l’Enginyer 
Tècnic  Industrial  JALB,  col·legiat  núm.  1411 pel  Col·legi  Oficial  d’Enginyers  Tècnics  Industrials  de 
Manresa, amb número de visat 003430 en data 18/06/2018, a l’informe del serveis tècnics, així com a 
les  determinacions  establertes  a  les  Normes  Subsidiàries  Vigents  al  municipi  de  Guardiola  de 
Berguedà.

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.

7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de l’alcaldia, per la contractació del  
Sr. LLMP, per la realització de dues memòries valorades de “reforma i millora de la Piscina” i “millora 
dels tancaments de l’Ajuntament de Guardiola de Bergueda”, per tal de poder-los incloure en la petició  
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d’ajut a la Diputació de Barcelona en la línia de rehabilitació d’edificis i equipaments municipals, per  
import de 3.630€ (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  SR.  LLMP,  per  la  realització  de  dues  memòries  valorades  de 
“reforma i millora de la Piscina” i “millora dels tancaments de l’Ajuntament de Guardiola de Bergueda”, 
per tal de poder-los incloure en la petició d’ajut a la Diputació de Barcelona en la línia de rehabilitació  
d’edificis  i  equipaments  municipals,  per  import  de  3.630€  (IVA Inclòs),   amb  càrrec  a  la  partida 
pressupostària  920/22700,  entenent  acreditada  la  necessitat  de  la  despesa  i  el  compliment  dels 
requisits  fixats  a  l’aticle  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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de tres mil sis-cents trenta euros (3.630 €) (IVA Inclòs) amb 
destí al cost dels treballs relacionats.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

8) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA AL BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,  l’esborrany del  conveni  que es transcriu 
literalment a continuació:

 COL.LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT DE  GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ  i  L’ASSEMBLEA 
COMARCAL DE CREU ROJA AL BERGUEDÀ

R E U N I T S

D'una part  en Josep Lara Tristante,  en la seva qualitat  d’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola del  
Berguedà,

De l'altra la Sra. MPB, en la seva qualitat de Presidenta de l'Assemblea Comarcal de la Creu Roja al 
Berguedà (a partir d’ara Creu Roja).

Ambdues parts es reconeixen la capacitat legal necessària per convenir i obligar-se, i de comú acord,

E X P O S E N 

Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i la Llei 8/1.987, 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.
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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.

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.

Quart:  Que a l’emparament del Reial Decret 415/1996 d’1 de març i la seva modificació en el Reial  
Decret  2219/1996 d’11 d’octubre,  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 

P A C T E S 

Primer: És objecte del present concert 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 una subvenció total de 900  € per 2018, fent-se efectiva via transferència 
Bancària.

Tercer: La Creu Roja es compromet a:
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1- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:                                                  

A. Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i materials 
que disposa l'entitat.

B. 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.

C. 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.
D. 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, cada una de les parts signants serà responsable del compliment de la normativa reguladora 
de les dades de caràcter personal. 

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.

Setè: La vigència del present conveni serà des de la data de la seva signatura fins a 31 de desembre 
del 2018. 

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.

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 el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’Assemblea Comarcal de 
Creu Roja al Berguedà per a la promoció del voluntariat.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’Assemblea Comarcal de Creu Roja al Berguedà.

9) ACORD D’ADJUDICACIÓ D’UNA PARADA DEL MERCAT DEL BOLET

Vista l’ordenança reguladora de la venda no sedentària a Guardiola de Berguedà, aprovada pel Ple de 
al Corporació en sessió de data 28 de juliol de 2016.

Vista  la  convocatòria  de  parades  de  Mercat  del  Bolet,  publicada  al  Diari  Regió  7  i  a  la  web  de  
l’Ajuntament.
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Vist  que  l’única  instància  presentada  és  la  de la  Sra.  GGF,  la  qual  ha presentat  a  documentació  
legalment exigida.

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.- Adjudicar la parada número 1 del mercat del Bolet a la Sra. GCF.

Segon.- Comunicar el present acord a la peticionària, juntament amb la liquidació de la taxa.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:45 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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