19/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 8 de juliol 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. També hi assisteix el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

A)
B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 06/08/2021
HASH: 8bdc1b2c2c7e1e6bb8aba74a678397fb

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 1 DE JULIOL
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 1 de juliol de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 1 de juliol 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
VINT-I-TRES MIL SET-CENTS VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (23.729,36 €),
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 VINT-I-TRES MIL SET-CENTS
VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS (23.729,36 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 13/2021
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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: 2021-0019 Data: 06/08/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 09/08/2021
HASH: 0679bf051f6620db7244e6427ae2de76

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 8 DE JULIOL DE 2021

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
tercer

Text lliure

220210002013 2021
920 62200

1.006,28 77727972R

220210002014 2021
450 21000

151,12 B58471855

220210002015 2021
920 22700

157,30 77745688F

RG HORES DE CONFIGURACIO MES DE
JUNY BACKUP FIBRA I FALLO CONEXIONS
ETC

220210002016 2021
450 21000

899,04 A59087262

220210002017 2021
231 48000

225,98 A58245325

220210002018 2021
338 22600

32,40 A58245325

MATERIALS CASSERRES COMPRA DE
MATERIAL PER ESCOLA BRESSOL I PETIT
MATERIAL PISCINA
SUPERMERCAT PETIT PREU VALS
ALIMENTS PER SERVEIS SOCIALS DEL
MES DE JUNY
SUPERMERCAT PETIT PREU MATERIAL
PER FSTES I SIBB DEL MES DE JUNY

220210002019 2021
320 22600

21,00 A58245325

220210002020 2021
920 22100

70,20 A58245325

220210002021 2021
920 22100
220210002022 2021
450 21000
220210002023 2021
340 21200

66,20 77739203P
23,29 B08056996
146,41 B60492980

220210002024 2021
171 21000

303,33 77739108M

220210002035 2021
340 21200

158,89 B08658601

220210002036 2021
338 22600

484,00 40558674Z

TOTAL

JFC TREBALLS I MATERIAL PER OBRES
URGENTS PISICINA MUNICIPAL I ESPAI
POLIVALENT
CONTAINERS DEL BERGUEDA SERVEI DE
CONTENIDOR PER LA BRIGADA MUNICIPAL

SUPERMERCAT PETIT PREU MATERIAL
PER MENJADOR ESCOLAR DEL MES DE
JUNY
SUPERMERCAT PETIT PREU MATERIAL
PER NETEJA EDIFICIS DEL MES DE JUNY
FARMACIA VILADES, MATERIAL DE
FARMACIOLA PER LA PISCINA MUNICIPAL
CIMENTS COLLET COMPRA DE 5 SACS DE
CIMENT RAPIT DE 20 KG
MANZANO SL MATERIAL PER
CONSERVACIO BAR DE LA PISCINA
MUNCIPAL I HORES DE FEINA
JOIERIA I RELLOTGERIA ESTER PLANTES
PER PARTERRES I JARDINERES I PLANTES
ROTONDA
ECA BUREAU VERITAS OFERTA
INSPECCIO PER INSCRIPCIO INSTAL.LACIO
AL REGISTRE DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA.- BAIXA TENSIÓ ZONA
PISCINA I ESPAI POLIVALENT
ICL ACTUACIO DE CONCERT PER LA
FESTA DEL BARRI BASTARENY 18/7/2021

3.745,44

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
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Aplicació

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació

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
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).

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 la targeta d’aparcament per a persones amb disminució a la Sra. CRV.
Segon.- Que per part dels Serveis Socials Municipals es lliuri la tarja a la Sra. CRV, per a persones
amb discapacitat, per a titular no conductor.
Tercer.- Comunicar aquest acord als responsables dels Serveis Socials i a la interessada.
5) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE L’ALUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DINS
DE ROGRAMA DE REFORMA, MILLORA I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS CULTURALS
LOCALS
Vist que la Diputació de Barcelona ens ha concedit un ajut de 12.000,00 € a l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà, dins del programa de desenvolupament cultural local, per la reforma, millora i
manteniment d’equipaments culturals locals, per dur a terme actuacions per l’arranjament del centre
cívic.
Atès que la concessió de l’ajut ve condicionada a la seva acceptació expressa per part de l’Ajuntament.
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.- Acceptar l’ajut concedit per la Diputació de Barcelona dins del programa de desenvolupament
cultural local, per la reforma, millora i manteniment d’equipaments culturals locals, per dur a terme
actuacions per l’arranjament del centre cívic, per la suma de 12.000,00 €.
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Vist l’informe de Treballadora Social, a través del qual s’informa que es compleixen tots els requisits
legalment establerts per poder disposar de la referida targeta.
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Vista la sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució formulada per la
Sra. CRV, través de la qual sol·licita, una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, per a
titular no conductor.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4) ACORD DE CONCESSIÓ DE TARGETA D’APARCAMENT PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ

Segon.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.
6) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I EL COMITÈ COMARCAL DE CREU ROJA DEL BERGUEDÀ
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu
literalment a continuació:
“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ I EL
COMITÈ COMARCAL DE CREU ROJA ESPANYOLA AL BERGUEDÀ
REUNITS

Primer: En tant que la Llei 7/85 Reguladora de les Bases de Règim Local, i el Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei 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.
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, sobre actualització de les normes
d’ordenació de la Creu Roja i l’Ordre SCB/801/2019, de 11 de juliol , per la que es publica el text refós
dels Estatuts de la Creu Roja Espanyola, 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.
2.
3.
4.

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.
Impulsar el desenvolupament de projectes de promoció de la salut.
Enfortir la capacitat de la Creu Roja en matèria de preparació per a desastres i intervenció en
emergències, amb i per a la Comunitat.
Reforçar el compromís humanitari de Creu Roja amb les persones i col·lectius vulnerables promovent
el desenvolupament de llurs capacitats a llarg termini.
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I de l’altra part, el Senyora Montserrat Pont i Bancell amb DNI ..3935/8990X, presidenta del Comitè
Comarcal de la Creu Roja al Berguedà, el qual delega la signatura d’aquest conveni al senyor Alejandro
Rastrojo Lara, DNI 46681034G, , secretari del Comitè Provincial de Creu Roja Espanyola a Barcelona, en
nom i representació de l’entitat esmentada (en endavant Creu Roja) , CIF Q-2866001-G, i amb domicili a
aquests efectes a Plaça Europa 10 de Berga.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

5.
6.
7.
8.

Sensibilitzar sobre els principis i valors de la Creu Roja per transmetre el compromís institucional amb
les persones més vulnerables.
Reforçar la presència en l’àmbit local, millorant les seves capacitats d’intervenció i promovent el
caràcter voluntari.
Obtenir recursos per aconseguir una institució més eficaç i independent.
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

1.- Aportar a la Creu Roja un ajut per import total de 900 € per 2021 fent-se efectiva via transferència
Bancària.
Tercer: La Creu Roja es compromet a:
1- Organitzar, realitzar i coordinar els següents projectes i activitats:
a)
b)

c)

d)
e)

Atenció a les demandes puntuals d'emergència social amb els recursos humans i materials que
disposa l'entitat.
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.
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.
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 , les parts es comprometen a complir adequadament i en tot moment les disposicions contingudes
en el Reglament General de Protecció de Dades (Reglament UE 2016/679), d'ara endavant RGPD i en la
Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, així com en altres
normes vigents o que en el futur puguin promulgar sobre aquesta matèria, i es compromet a deixar
indemne a l'altra part de qualsevol responsabilitat que es pogués declarar com a conseqüència de
l'incompliment de les obligacions que, en matèria de protecció de dades de caràcter personal, els afecten
a cadascuna de les parts.
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.
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Primer: És objecte del present conveni 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

PACTES

•

Per part de la Creu Roja:
- President o persona en qui delegui.

Setè: La vigència del present conveni serà des de la data 01 de gener 2021 fins a 31 de desembre del
2021.

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:

7) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER LA
REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN EL MARC DE LES “ACTUACIONS DE MILLORA I
MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL BERGUEDÀ 2021”
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local de l’esborrany del conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntment de Guardiola de Berguedà per la regulació de les
intervencions en el mart de les “Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural
del Berguedà 2021”, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ I L’AJUNTAMENT
DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER LA REGULACIÓ DE LES INTERVENCIONS EN EL MARC DE LES
“ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS DE LA XARXA VEÏNAL I RURAL DEL
BERGUEDÀ 2021”
El Sr. Josep Lara Tristante, actuant en nom i representació de l’ajuntament de Guardiola de Berguedà, com a
Alcalde, assistit per la Sra. Elizabeth Benitez Vilajoana secretariària general, de l’esmentada Corporació.
D’altra part, la Sra. Rosa Pujols Castellà, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà, amb assistència de la
Sra. Lourdes Anglada i Codina, secretària del Consell Comarcal del Berguedà.

ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

El Consell Comarcal del Berguedà, d’acord amb les funcions d’assistència i cooperació atribuïdes per la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i de la llei d’organització comarcal de Catalunya, ha sol·licitat un ajut del
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a través de la Direcció General de
Polítiques de Muntanya, en el marc de la RESOLUCIÓ TES/1583/2021, de 18 de maig, de convocatòria de
subvencions per a actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a les comarques de
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Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Comitè
Comarcal de Creu Roja al Berguedà.

muntanya i a l'Aran, per a l'any 2021 (ref. BDNS 565618). Aquest conveni quedarà condicionat a la resolució
favorable de la subvenció peticionada.
Per tal d’obrir la concurrència, el Consell va fer avinent als ajuntaments la possibilitat de demanar ajut per a la
realització de projectes d’arranjament de camins donant com a termini el 15 de juny de 2021. Així, després de
valorar les peticions rebudes, el Consell de Presidència va acordar subvencionar les següents actuacions:

L'ESPUNYOLA
MONTCLAR
MONTMAJ OR
S J ULIÀ CERDANYOLA
CERCS
LA POBLA DE LILLET
GUARDIOLA BERGUEDÀ
BORREDÀ
LA QUAR
SAGÀS
SANTA MARIA DE MERLÈS
Diversos municipis de la
comarca

38.143,42 €
22.542,30 €
27.203,16 €
22.520,58 €
25.126,12 €
29.289,70 €
22.084,78 €
20.000,00 €
20.000,00 €

Arranjament i millora del camí de la Riera de Merlès

55.210,06 €

Projecte de senyalització comarcal

22.079,00 €

TOTAL

304.199,12 €

Resultant que tots els ajuntaments han acceptat que:

A.
B.
C.

El Consell Comarcal del Berguedà sigui l’encarregat de l’execució de les actuacions proposades.
Donen el permís necessari al Consell Comarcal del Berguedà per a l’execució de les actuacions en
camins de titularitat municipal.
Assumiran les despeses de redacció i direcció dels projectes, així com, d’aportar la part de
cofinançament, en cas que sigui necessari.

Per tot això, formalitzen aquest conveni, que es regirà pels següents:

PACTES

❖

Primer. Objecte
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LA NOU

Arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies
anomenades La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas
d’en Bosc
Arranjament de camins de titularitat municipal: camí de
Malanyeu, camí de Vilada i camí de la Clusa
Arranjament i pavimentació dels camins Sant Climent i del
Soleró. 1a Fase Camí de Sant Climent
Actuació al camí de Pla de Caus
Actuació al camí de Sant Feliu de Lluelles
Formació de cuneta al camí de Falgars
Pavimentat dels camins del Coll de Palou
Arranjament del camí de servei del col·lector EDAR
Arranjament del camí de la Font del Panxut i entorns

COST FINAL
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BERGA

ACTUACIONS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

MUNICIPIS

L’objecte d’aquest conveni és regular les condicions dels ajuts per a “Actuacions de millora i manteniment de
camins de la xarxa veïnal i rural 2021”.

Per la seva part l’Ajuntament:

Per la seva part l’Ajuntament:
A) Licitarà la redacció i/o realitzarà l’actualització dels projectes tècnics existents.
B) Licitarà la direcció de projectes i sufragarà les despeses de redacció i direcció dels
projectes.
C) Declara per mitjà del present Conveni, atorgar al Consell Comarcal el permís
necessari per a l’execució dels projectes sobre la xarxa de camins de titularitat
municipal.
D) Obtindrà de les administracions competents la resta de permisos que siguin
necessaris (carreteres, ACA, etc.) si s’escau, per a la realització de les actuacions.
E) Assumirà en cas de que la despesa d’execució superi l’import finançat pel Consell
Comarcal del Berguedà, el corresponent diferencial.
F) Autoritzarà i es farà càrrec de la desviació pressupostària que es derivi de l’execució
del projecte (acceptada prèviament a la seva realització).
G) Els Ajuntaments es comprometen a etiquetar i/o fer constar al CCB a totes les
comunicacions que facin, i les inauguracions es realitzaran conjuntament.
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El Consell Comarcal del Berguedà serà l’encarregat de:
I. Licitar i executar les actuacions.
II. Comunicar a l’Ajuntament tota desviació pressupostària que pugui sorgir, que l’haurà d’autoritzar abans de
que aquesta sigui executada.
III. Donar compte en tot moment als ajuntaments de tota informació relativa a la l’execució de les “Actuacions
de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural 2021”.

Número: 2021-0019 Data: 06/08/2021

Segon. Obligacions de les parts

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

❖

❖

Tercer. Finançament

Les actuacions que s’emparen en el conjunt d’Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa
veïnal i rural 2021 són:

20.000,00 €

18.143,42 €

20.000,00 €

2.542,30 €

20.000,00 €

7.203,16 €

20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €
20.000,00 €

2.520,58 €
5.126,12 €
9.289,70 €
2.084,78 €
- €
- €

55.210,06 €

40.000,00 €

15.210,06 €

282.120,12 €

220.000,00 €

62.120,12 €

ACCIÓ SUBVENCIONABLE B: ACTUACIONS EN CAMINS D’ACCÉS A PUNTS D’INTERÈS ECONÒMIC
TÍTOL DEL'ACTIVITAT: PROJECTEDESENYALITZACIÓ COMARCAL 2021 BERGUEDÀ
RELACIÓ DE LES ACTUACIONS
Projecte de senyalització comarcal

MUNICIPIS
Diversos municipis de la
comarca
TOTAL

PRESSUPOST
IVA INCLÒS

IMPORT DE
SUBVENCIÓ

COFINANÇAMENT
MUNICIPI

22.079,00 €

22.079,00 €

- €

22.079,00 €

22.079,00 €

- €

304.199,12 €

242.079,00 €

62.120,12 €

En cas de què existeixi cofinançament per part de l’Ajuntament, una vegada adjudicat el camí, l’Ajuntament
realitzarà l’aportació al Consell de l’import corresponent.

❖

Quart. Règim Jurídic i jurisdicció competent
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Número: 2021-0019 Data: 06/08/2021

TOTAL

COFINANÇAMENT
MUNICIPI
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Arranjament i millora del camí de la Riera de Merlès

BORREDÀ
LA QUAR
SAGÀS
SANTA MARIA DE MERLÈS

IMPORT DE
SUBVENCIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACCIÓ SUBVENCIONABLE A: ACTUACIONS EN CAMINS D’ACCÉS A NUCLIS, HABITATGES DISSEMINATS I SERVEIS
TÍTOLDE L'ACTIVITAT: PROJECTE DEMILLORA I MANTENIMENT DECAMINS 2021 BERGUEDÀ
PRESSUPOST
RELACIÓ DE LES ACTUACIONS
MUNICIPIS
IVA INCLÒS
Arranjament d’un tram del camí d’accés a les masies
anomenades La Torre de Carcaiol, El Casó, Cal Graner i Mas
BERGA
38.143,42 €
d’en Bosc
Arranjament de camins de titularitat municipal: camí de
LA NOU
22.542,30 €
Malanyeu, camí de Vilada i camí de la Clusa
Arranjament i pavimentació dels camins Sant Climent i del
L'ESPUNYOLA
27.203,16 €
Soleró. 1a Fase Camí de Sant Climent
Actuació al camí de Pla de Caus
MONTCLAR
22.520,58 €
Actuació al camí de Sant Feliu de Lluelles
MONTMAJOR
25.126,12 €
Formació de cuneta al camí de Falgars
S JULIÀ CERDANYOLA
29.289,70 €
Pavimentat dels camins del Coll de Palou
CERCS
22.084,78 €
Arranjament del camí de servei del col·lector EDAR
LA POBLA DE LILLET
20.000,00 €
Arranjament del camí de la Font del Panxut i entorns
GUARDIOLA BERGUEDÀ
20.000,00 €

Aquest conveni té caràcter administratiu.
En cas de controvèrsia en la seva aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldre-ho per
mutu acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa -Administrativa.

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà i
l’Ajuntment de Guardiola de Berguedà per la regulació de les intervencions en el mart de les
“Actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural del Berguedà 2021”,
anteriorment transcrit.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.
8) ACORD DELEGANT AL CONSELL COMARCAL DEL BERGUEDÀ L’AJUT ECONÒMIC
CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA, PEL FINANÇAMENT DE PROGRAMES
COMPLEMENTARIS, ACTUACIONS DE MILLORA I DIGITALITZACIÓ DELS SERVEIS
SOCIALS
Vist que la Diputació de Barcelona, ha concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, un ajut
econòmic de 5.500,00 € dins del programa complementari, actuacions de millora i digitalització de
serveis socials.
Vist que el programa té com objectiu promoure actuacions locals de suport a l'atenció de la pobresa i la
lluita contra l'exclusió social, el reforç dels equips tècnics, de suport i administratius dels serveis socials,
les actuacions de millora dels serveis, la digitalització i modernització dels serveis socials.
Atès que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà no disposa de recursos ni de mitjans humans
suficients per l’execució del referit programa, que es considera oportú delegar l’execució del referit
programa al Consell Comarcal del Berguedà.
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.- Delegar l’execució del referit programa al Consell Comarcal del Berguedà.
Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.
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La Junta de Govern Local, per unanimitat, 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 pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Cinquè. Vigència
Aquest conveni tindrà una vigència fins a 31/12/2021, prorrogable fins a la finalització de les obres en cas que
no hagin conclòs en la data indicada.
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Número: 2021-0019 Data: 06/08/2021

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D)
MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.11 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

