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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 16 DE FEBRER 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 16 de febrer de dos mil setze, 
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. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
Actua com a Secretària, N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 
 
Comprovat que el quòrum d‟assistència acompleix amb allò que disposa l‟article 98 c) del Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d„abril pel qual s‟aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l‟ordre del dia de la convocatòria. 

 
A) HISENDA  

 
B) SOL·LICITUDS 

 
C) URBANISME OBRES I SERVEIS 

 
 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE 

FEBRER DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 9 de febrer de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2016. 
 
 
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 
TRENTA MIL QUATRE-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (30.429,10 €), 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 TRENTA MIL QUATRE-CENTS 
VINT-I-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (30.429,10 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a 
les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’INFORME PRESENTAT PER L’EDUCADORA SOCIAL EN 

RELACIÓ A LES BEQUES DE MENJADOR 
 

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟informe elaborat per l‟Educadora Social en 
relació a les beques de menjador, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 

 
“INFORME SERVEIS SOCIALS 

  
Emès per, ESTER DEL AMO LINDO 
Àrea de: Serveis Socials d’Atenció Primària – Sector 1 Alt Berguedà 
Motiu: Regulació preu menjador alumnes amb beca de menjador escolar per necessitat del Consell 
Comarcal del Berguedà (Curs 2015-2016). 
 
Per a: Ajuntament de Guardiola de Berguedà  
 
Import menjador: 5,50€  per dia i segons ordenança fiscal nº24 (Taxa per la prestació del servei de 
menjador escolar). 
 
Vista la demanda, i un cop examinada la llista dels alumnes/as del CEIP Sant Llorenç, usuàris el Servei 
de Menjador i beneficiaris de beca de menjador escolar per necessitat pel Consell Comarcal del 
Berguedà, valorem adeqüada la regulació i aplicació de una qüota de 5,50€ per dia pels següents 
alumnes/as:  
 
2 alumnes/as amb nº expedient 2010/ 7 – 70% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2009/47 – 70% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2006/46 – 70% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2009/30 – 100% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2011/25 – 100% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2012/20 – 100% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2016/51 – 50% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2013/98 – 70% de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2010/15 – 70 % de beca concedida 
1 alumne/a amb nº expedient 2016/80 – 50% de beca concedida 
 
Tots els alumnes/as becas/des poden acollir-se al criteri de 90% dels dies del mes i per tant es pot 
aplicar el preu de 5,50€. 
 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern Local, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l‟informe elaborat per l‟Educadora Social en relació a les beques de menjador, 
anteriorment transcrit. 
 
 
4) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA 

DE PRODUCTES PIROTÈCNICS 
 



Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del 
Govern a Catalunya, a través de la qual s‟adjuntà la sol·licitud presentada per la Sra. TBO, a través de 
la qual sol·licita autorització per al instal·lació i venda d‟una caseta de productes pirotècnics sense 
magatzem a l‟Estació Vella. 
 
L‟arquitecte municipal, n‟ha emès informe favorable, si bé condicionat a: 
 
1.- Tal com ja s‟ha informat en anys anteriors, s‟han de complir les matèries vigents en matèria de 
seguretat en les casetes de venda de productes pirotècnics, i complir els següents condicionants 
d‟emplaçament: 
 a.- La Instrucció tècnica complementària (TIC) núm. 19 del Reglament d’explosius defineix 
les característiques dels establiments amb el redactat següent: 
 
 Casetes instal·lades en espais oberts 
 “L‟espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat. 

La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern corresponent. El 
sostre e la caseta ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que sigui la zona de menor 
resistència en cas de projecció. 
El mostrador i la façana de venda han d‟estar coberts per una visera volada d‟una amplada 
mínima de 60 cm. 
Els artificis pirotècnics disposats per la venda s‟han de col·locar en prestatges fora l‟abast del 
públic. Els artificis s‟han de retirar de la caseta quan estigui tancada al públic, i s‟han de distar 
en un magatzem autoritzat. 
Cada caseta ha de disposar de dos extintors d‟incendis de les característiques que estableix el 
servei de prevenció competent. 
En llocs ben visibles s‟han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de fumar a les 
immediacions de la caseta. Es poden encendre flames ni estufes d‟incandescència. La 
instal·lació elèctrica, si n‟hi ha, ha de ser estanca. No poden ser utilitzades per a l‟enllumenat 
làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió. 
Les casetes han de guardar un distància mínima de 20 metres respecte de qualsevol edificació  
de 100 metres de llocs que puguin representar un perill especial, com ara gasolineres o dipòsits 
de gas. 
A les casetes només s‟admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors. 
Aquests últims han d‟estar especialment autoritzats per la Delegació del Govern corresponent”. 
 

2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola de Berguedà, va ser autoritzada per primera 
vegada per a la venda de productes pirotècnics en data 16/06/1992, prèviament a la presentació d‟un 
projecte tècnic.  
 
3.- Que des de la data de l‟ultima autorització no s‟han realitzat modificacions a l‟establiment temporal 
(Caseta Tipus M sense magatzem), i s‟ha presentat declaració responsable signada de no 
modificacions segons projecte. 
 
4.- Que l‟establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d‟explosius, 
aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les condicions 
exigides al vigent reglament d‟articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 563/2010, de 8 
de març ( BOE num. 13 de 07/05/2010 i, en especial a la seva ITC n.17). 
 
5.- Que l‟empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de 
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la 
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 



 
Primer.- Autoritzar a la Sra. TBO, la instal·lació d‟una caseta temporal de venta de productes pirotècnics 
sense magatzem a l‟Estació Vella, condicionat al compliment de la normativa anteriorment referenciada. 
 
Segon.- Comunicar la present autorització a la peticionària. 

 
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 
 

I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 20:18 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


