09/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.30 hores del dia 24 de març de dos mil vint-i-ú,
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. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 17 DE MARÇ DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 17 de març de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 17 de març de 2021.
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 TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (11.334,65 €),
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final ONZE MIL TRES-CENTS
TRENTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS (11.334,65 €), i procedir al seu
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) LLICÈNCIA D’OBRES MAJORS EXPEDIENT 117/2020
I.- En data 10 de febrer de 2021, va entrar en el registre General de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, ela sol·licitud de llicència d’obres per la rehabilitació de l’habitatge unifamiliar aïllat situat al
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A)

Número: 2021-0009 Data: 17/05/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 24 DE MARÇ DE 2021

carrer Hostal Nou, núm. 2 de Guardiola de Berguedà per destinar-lo a casa de poble independent de
turisme rural, juntament amb el projecte bàsic elaborat per “Navedos arquitectura, S.L.P”
II.- En data 17 de març de 2021, el Sr. Lluís Minoves i Pujols, arquitecte contractat per l’Ajuntament va
emetre informe favorable a la llicència sol·licitada, el contingut de qual es transcriu literalment a
continuació:
“Sol·licitud de llicència d’obres menors per realitzar les obres de Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat per
destinar a casa de Poble Independent de turisme rural , situat al carrer Hostal Nou n.2 ( antic habitatge fàbrica
Cotesa) , a Guardiola de Berguedà.

Art. 169 - Definició i ús.
1. Correspon a sòl parcialment desenvolupat, d’ús industrial i de magatzems, disposant-se com edificació aïllada.
2. Per raó de la seva funció són:
a) Usos admesos: industrial i magatzems
b) Usos compatibles: estacions de servei i garatges oberts al públic, i un habitatge per activitat.
c) Usos prohibits: la resta dels no senyalats
3. S’autoritzen els usos provisionals. Els usos provisionals que es tramitaran seguint el procediment de l’article
58.2 de la “Ley del Suelo”, es limitaran als casos excepcionalment justificats.
Art. 170 - Tipus d’ordenació.
Edificació aïllada, referida a alineacions de vial, sistematitzant els espais lliures interiors a la parcel·la com
aparcament i àrees amb jardí.

Art. 171 - Condicions d’edificació.
1. Tipus Edificatori.
La zona està destinada a implantar edificacions industrials del tipus aïllat, amb reculada de l’alineació de
vial i dels límits laterals, destinant-se els espais lliures en el interior de la parcel·la a aparcaments o espais
ajardinats.
2. Parcel.lació.
En tot cas la parcel.la mínima tindrà una superfície igual o superior a 1.300 m².
3. Edificabilitat de la parcel.la.
Les edificacions podran ocupar un màxim del 50% del total de la parcel.la.
4. Separació a partions .
Les edificacions s’hauran de separar respecte dels límits de les parcel·les següents .
Distancies mínimes:
Del carrer : 14,00 metres.
Dels termenals laterals: 5,00 metres .
Del termenal posterior : En cap cas ultrapassaran el límit de la zona , ni el cap del talús sobre la llera
del riu Llobregat.
5. Alçada reguladora.
L’alçada reguladora , equivalent a la d’arrencada de la teulada es fixa en 7 metres a comptar des de la
rasant de planta baixa. Equival a una planta baixa , amb possibilitat d’altell.
6. Alçada màxima del carener.
L’alçada màxima del coronament de la teulada serà de 9 metres comptats de de la rasant de la planta
baixa.
7. Pendent de la teulada.
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9- INDÚSTRIA AÏLLADA
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PRIMER. - Que el projecte bàsic presentat juntament amb la sol·licitud , segons les Normes Subsidiàries de
Planejament vigents a Guardiola de Berguedà , situat al carrer Hostal Nou n.2 ( antic habitatge fàbrica Cotesa) ,es
troba classificat de Sol Urbà, clau 9 - Industria aïllada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

INFORME

La teulada serà obligatòria en pendent , amb un mínim del 10% i un màxim del 35 %.
8. Soterranis.
Es permet la construcció de soterranis o semisoterranis en la mateixa ocupació que la resta de
l’edificació.
9. Del projecte de les edificacions.
Cada edificació ha de constituir sempre un conjunt arquitectònic únic. El projecte de l’edificació ha de ser
unitari i definir les dimensions, formes , elements estructurals, tancaments i acabats del conjunt
edificatori , així com el destí i la urbanització dels espais lliures de la parcel.la.
Totes les façanes tindran la consideració de principals , havent-se de donar un tractament en quan a
dignitat i acabats en totes elles.
Els edificis no tindran accés directe a la carretera C-16 ( abans C-1411). La connexió és realitzarà per mitjà d’un
vial de servei a determinar en el Pla Parcial corresponent. També es preveurà una protecció visual en la mitjana
entre el vial de Servei i la carretera amb el fi d’evitar possibles enlluernaments i confusions amb la C/1411.

Actualment s’està redactant un nou POUM a Guardiola de Berguedà ,que es troba aprovat inicialment des del
desembre del 2013, i que a dia d’avui es troba pendent de l’aprovació provisional i definitiva.
SEGON .- Que la parcel·la té tots els serveis bàsics d’urbanització .
En cas que fos necessari , la propietat assumirà els costos de la urbanització que faltin per realitzar en la zona
afectada per la parcel·la ( enllumenat públic, aigua potable, baixa tensió , telèfon , hidrants ,connexions a les
clavegueres existents , i pavimentar la vorera un cop passats tots els serveis ).
TERCER.- Que el projecte bàsic presentat i visat juntament amb la sol·licitud té les següents característiques
constructives:
La parcel·la té una superfície de 1.395 m2.
L 'edificació té ús residencial , amb 434 m² de superfície i es va construir l'any de 1940.
Actualment aquest habitatge unifamiliar aïllat consta de planta baixa ( cuina , sala i lavabo, escala) , planta primera
( dormitoris , banys i escala)i planta sotacoberta ( dormitoris , banys i es cala)
Les obres segons el projecte presentat consistiran en rehabilitar la coberta mantenint la mateixa volumetria i ús,
amb el desmuntatge de la teulada i bigues existents ,sense modificar la pendent actual de dues vessants, reforma
distribucions interiors i instal·lacions de les habitacions , banys, cuina i sala estar , millora aïllaments i tancaments
exteriors.
La coberta mantindrà la mateixa pendent i materials d’acabat per conservar l’estètica de l’edifici singular , tipus
casa anglesa de l’any 1940.
Planta

Ús

Superfícies

-3-

Número: 2021-0009 Data: 17/05/2021
Codi Validació: 5M6PZ5KKMYHKCRNDSADC99TXY | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 8

Plànol 2.5. NN.SS. Sòl urbà .delimitació , zonificació , sistemes generals i locals nucli
urbà de Guardiola de Berguedà .

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En aquesta zona 9, es preveu una parcel·la destinada a equipaments on està previst la instal·lació del Parc de
Bombers de la Generalitat, del qual l’avantprojecte acompanya a les següents Normes. L’edificació haurà
d’ajustar-se a les determinacions de les presents Normes Subsidiàries.

Planta soterrani
Planta baixa
Planta primera
Planta
sotacoberta
Total

Trasters
instal·lacions
habitatge
habitatge
habitatge

Estat actual i reforma
44,81 m².
139,03 m².
154,18 m².
96,00 m².
434,00 m².

La reforma pretén actualitzar l'habitatge actual i adaptar a l'ús turístic en manera de casa de poble independent
seguint els requisits bàsics establerts per la Generalitat de Catalunya en el seu decret 74/2020 de turisme.
L’habitatge té una capacitat per a 12 persones.

Residus
d’enderroc
construcció i excavació
13,63 Tones

,

Fiança

Codi gestor

150,00 €

Regulació d’enderrocs i residus de la construcció
.D.210/2018 , D.201/1994 , D.161/2001 , i D.21/2006
Adopció de criteris mediambientals i d’Ecoeficiència als
edificis, i Programa de prevenció i gestió de residus i
recursos de Catalunya (PRECAT20). En cas de generar
residus de la construcció en l’obra el constructor
contractarà un gestor de residus per la seva retirada i
control , i s’haurà de presentar a l’ajuntament el document
d’acceptació d’un dipòsit signat per un gestor de residus
autoritzat

CINQUÈ.- Atesa la llicencia d’obres menors 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 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.
SISÈ.- Un cop finalitzades les obres , s’haurà de demanar un informe favorable al Departament de Turisme de la
Generalitat de Catalunya per poder realitzar l’activitat de turisme rural com a casa de poble independent, i complir
amb les normatives de contra incendis de l’activitat.

Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi en
opinió d’aquest tècnic, INFORMAR FAVORABLEMENT , a la llicencia urbanística d’obres Menors de
Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat per destinar a casa de Poble Independent de turisme rural ,
situat al carrer Hostal Nou n.2 ( antic habitatge fàbrica Cotesa) , a Guardiola de Berguedà , condicionat a
complir els apartats anteriors, i a presentar el projecte executiu signat i visat abans de començar les obres.
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S’ha de presentat un estudi de gestió de residus per la justificació de Regulació d’enderrocs i residus de la
construcció .D.210/2018 , D.201/1994 , D.161/2001 , i D.21/2006 Adopció de criteris mediambientals i
d’ecoeficiència als edificis.
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El tècnic director de l’obra , el constructor i la propietat prendran les mesures de seguretat necessàries durant
l’execució d’aquestes obres, per garantir la seguretat de tots els seus ocupants del edifici , i evitar riscs durant les
obres, per a tots els vianants del carrer.
En cas que les obres afectessin als edificis entre mitgeres la propietat assumirà els costos de reparació.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

QUART.- Abans de començar les obres es presentarà el projecte executiu signat i visat per tècnic
competent .

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.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.
4) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES CONTEMPLADES
AL PROJECTE QUE PORTA PER TÍTOL: ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART
CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
A la vista dels següents antecedents:
Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021, es va aprovar per unanimitat dels
seus membres, el següent projecte:
Objecte:

PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL
DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Autor del Projecte
Lluís Minoves i Pujols
Import

Col·legi Oficial
Arquitectes
92.107,19 €

Data
Febrer 2021
19.342,51 € (IVA)

111.449,70 €

El projecte, va ser sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci
publicat al BOP de data 26 de febrer de 2021 i a l’E-tauler de la web de l’Ajuntament.
El termini d’exposició pública finalitza el proper 13 d’abril.
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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.
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a) Les actuacions s'han d'ajustar en la seva execució al projecte presentat 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 contractat per l’Ajutnament, en el seu informe anteriorment transcrit, quina
còpia s’acompanya a la present.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Concedir llicència d'obres al Sr. Llorenç Domingo Capdevila, per dur a terme les obres de
Rehabilitació d’un habitatge unifamiliar aïllat per destinar a casa de Poble Independent de turisme rural,
situat al carrer Hostal Nou núm. 2 ( antic habitatge fàbrica Cotesa), a Guardiola de Berguedà , d'acord
amb les determinacions següents:

Atès que les obres han d’estar finalitzades el proper 30 de juny de 2021 es considera necessari iniciar
l’expedient de licitació simultàniament a l’exposició pública del projecte, si bé condicionada la licitació al
resultat de l’exposició pública.
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
OBRES D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART
CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE
Codi CPV: 45233252-0
BERGUEDÀ
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 92.107,19 €
IVA 21%: 19.342,51 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 111.449,70 €

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres
D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, convocant la seva licitació, si bé condicionat a l’aprovació definitiva del
projecte.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 92.107,19 € més 19.342,51 € en concepte d’IVA amb
càrrec a la partida pressupostària 453/61102 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà per a l’anualitat 2021.
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres
d’Arranjament dels paviments de la part central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà, mitjançant
procediment obert simplificat, per adjudicació del contracte de l’esmentada obra.
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 20
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.
CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest
dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
-

Presidència:
L’alcalde i regidor d’obres de la corporació o persona en qui delegui.

-

Vocalies:
La secretària-inteventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon al Ple
el qual va delegar a la Junta de Govern Local, mitjançant en data 7 de juliol de 2015.
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A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de l'expedient de contractació tramitat.

-

La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
Actuarà coma secretària, la secretària-interventora de la corporació.

5) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
Vist l’expedient del contracte menor de subministrament tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per
l’adquisició de cinc torretes/jardineres per la Plaça de l’Ajuntament.
Vist el pressupost presentat per l’empresa “Novatilu, S.L” per la suma de 1.128,67 € (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 9 de juliol de 2019.

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 mil cent vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims
(1.128,67 €) (IVA No 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) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DELS AMICS DE L’ATLETISME DE BAGÀ
Vista la petició formulada pel Sr. JNR en nom i representació dels “AMICS DE L’ATLETISME DE
BAGÀ”, a través de la qual sol·liciten autorització per poder dur a terme el proper 30 de maig de 2021,
la cursa d’atletisme anomenada “PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL” (XXXVII edició), i paral·lelament
la “VERTICAL A COLL DE PAL/MILLA VERTICAL” que transcorre en part del seu recorregut pel terme
municipal de Guardiola de Berguedà.
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Concedir el permís per la celebració el proper dia 30 de maig de 2021, la cursa d’atletisme
anomenada “PUJADA DE BAGÀ A COLL DE PAL” (XXXVII edició), i paral·lelament la “VERTICAL A
COLL DE PAL/MILLA VERTICAL” que transcorre en part del seu recorregut pel terme municipal de
Guardiola de Berguedà.
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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.
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Primer.- APROVAR la contractació de contracte de subministrament de cinc torretes/jardineres per la
Plaça de l’Ajuntament, amb l’empresa “Novatilu, S.L”, mitjançant un contracte menor de
subministrament, per mil cent vint-i-vuit euros amb seixanta-set cèntims (1.128,67 €) (IVA No Inclòs),
amb càrrec a la partida pressupostària 920-62500, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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.

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, acorda:
Primer.- Donarn-nos per assabentat que el proper dia 2 d’abril de 2021 realitzaran una ruta familiar
amb vehicles 4x4 per pistes del municipi un màxim de 10 vehicles.
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 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 Parc
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.
Segon.- Comunicar aquest acord a la peticionària.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.35 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

-8-

Número: 2021-0009 Data: 17/05/2021

Vista la petició formulada per la Sra. ISO en nom i representació de “AVENTURAME”, a través de la
comuniquen que el proper dia 2 d’abril de 2021 realitzaran una ruta familiar amb vehicles 4x4 per pistes
del municipi, amb un màxim de 10 vehicles.
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7) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE LA PETICIÓ FORMULADA PER L’AGÈNCIA
DE TURISME “AVENTURAME” COMUNICANT LA REALITZACIÓ D’UNA RUTA AMB VEHICLES
4X4

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar aquest acord als Amics de l’Atletisme de Bagà.

