06/2016

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 15 DE MARÇ 2016

A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 15 de març 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)
B)
C)

1)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 3 DE MARÇ
DE 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el
dia 3 de març de 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 3 de març de 2016.

2)

ACORD RENUNCIANT A LA SUBVENCIÓ INCLOSA DINS PROGRAMA FEDER, EIX 4
PROGRAMA VIURE AL POBLE MÉS. ACTUACIÓ “GUARDIOLA, AL PORTA DEL PIRINEU”

Que l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà en el marc de la convocatòria regulada per l’Ordre
GRI/144/2012, de 18 de maig, presentà una operació per un cost total de «SET-CENTS TRENTA-SIS
MIL VUIT CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS (736.886,34 €), que
portava per títol «GUARDIOLA, LA PORTA DEL PIRINEU».
Que d‟acord amb la Resolució GRI/2600/2012, de data 22 de novembre, del director general
d‟Administració Local, publicada al DOGC núm. 6264 de 29 de novembre de 2012, s‟aprovà aquesta
operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram local, per un import de SIS-CENTS
CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

(655.877,24 €), dels quals se‟n subvencionaven TRES-CENTS VINT-I-SET MIL NOU-CENTS TRENTAVUIT EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS (327.938,62 €) euros, pel projecte «GUARDIOLA, LA
PORTA DEL PIRINEU» presentada en el programa FEDER, tram local; i l‟ajut complementari de
98.381,59 €, corresponent al 15% de la despesa subvencionable, concedit pel Departament de
Governació i Relacions Institucionals.
Que inicialment quan es presentà el projecte, l‟aportació que havia de realitzar l‟Ajuntament i que
comprenia actuacions ja executades i pagades corresponien aproximadament a un 40% sobre el total
del projecte, no obstant i per canvi de criteris del Programa Operatiu Feder, resultà que l‟import que
havia d‟aportar l‟Ajuntament era aproximadament d‟un 40% sobre cada una de les actuacions incloses
dins del projecte, el que resultava totalment inviable material i econòmicament, atès que es tractava
d‟obres ja executades, i el que implicava que l‟Ajuntament hagués d‟assumir més despesa, i per tant
endeutar-se.
Que davant de la impossibilitat de poder executar el projecte, ens veiem obligats a renunciar a la
subvenció concedida mitjançant Resolució GRI/2600/2012, de data 22 de novembre, pel director
general d‟Administració Local, publicada al DOGC núm. 6264 de 29 de novembre de 2012, per la qual
s‟aprovà aquesta operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013 tram local.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Ple d'aquest ajuntament mitjançant acord de data 7 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Renunciar a la subvenció concedida mitjançant Resolució GRI/2600/2012, de data 22 de
novembre, pel director general d‟Administració Local, publicada al DOGC núm. 6264 de 29 de
novembre de 2012, s‟aprovà aquesta operació en el marc del Programa Operatiu FEDER 2007-2013
tram local, per un import de SIS-CENTS CINQUANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SETANTA-SET
EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (655.877,24 €).
Segon.- Procedir a la devolució de la bestreta, en el seu dia concedida, requerint a la Direcció General
d‟Administració Local que ens indiqui el número de compte per procedir al seu reintegrament.
Tercer.- Comunicar el present acords a la Direcció General d‟Administració Local, del Departament de
Governació, Administracions Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

3)

ACORD D’APROVACIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE RECUPERACIÓ I POSADA
EN ÚS DEL COS ANNEX PER A SERVEIS AUXILIARS I CONSTRUCCIÓ DE SALES
TÈCNIQUES DEL MONESTIR DE SANT LLORENÇ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el projecte bàsic i executiu presentat per la
Diputació de Barcelona, per la realització de les obres de de recuperació i posada en ús del cos annex
per a serveis auxiliars i construcció de sales tècniques de Monestir de Sant Llorenç a Guardiola de
Berguedà.
Vist l‟informe elaborat per l‟Arquitecte municipal.
Atès que l'adopció d'aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Ple d'aquest ajuntament mitjançant acord de data 7 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el projecte bàsic i executiu presentat per la Diputació de Barcelona, per la realització
de les obres de recuperació i posada en ús del cos annex per a serveis auxiliars i construcció de sales
tècniques del Monestir de Sant Llorenç a Guardiola de Berguedà.

Segon.- Autoritzar la realització de les obres en els termes i condicions establerts al projecte i a
l‟informe elaborat per l‟Arquitecte Municipal.
Tercer.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

4)

ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ASSAMBLEA 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:
CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L‟AJUNTAMENT DE
L‟ASSEMBLEA COMARCAL DE CREU ROJA AL BERGUEDÀ

GUARDIOLA DEL BERGUEDÀ i

REUNITS
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,
EXPOSEN
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.
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
PACTES
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 € anuals, fent-se efectiva via transferència
Bancària anualment.
Tercer: La Creu Roja es compromet a:
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 2016 prorrogable automàticament cada any per acord exprés d‟ambdues parts, llevat que sigui
denunciat per alguna d‟elles amb un pre-avís de 2 mesos.
En el cas que una de les parts no vulgui donar continuïtat a aquesta col·laboració ho haurà de fer
constar per escrit a l‟altra part abans de la finalització del conveni vigent
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.

5)

ACORD D’ACCEPTACIO DE LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PER LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA DINS DEL PROGRAMA DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ I SUPORT A LA
INTEGRACIÓ SOCIAL

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l‟acord adoptat per la Junta de Govern Local
de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 10 de març de 2016, a través de la qual s‟aprovà el
programa complementari de foment de l„ocupació i de suport a la integració social, per la suma de
15.681,26 €.
Destinar l‟import de la subvenció a la línia 1 de Suport al Foment de l‟ocupació.
Delegar a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà l‟execució de l‟actuació.
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 de 15.681,26 €, concedit per la Diputació de Barcelona en el programa
complementari de foment de l„ocupació i de suport a la integració social.
Segon.- Destinar la totalitat de la subvenció a l‟execució de la línia 1 de Suport al Foment de l‟ocupació.
Tercer.- Delegar a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà l‟execució de l‟actuació.
Quart.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona i a l‟Agència de Desenvolupament del
Berguedà.

6)

ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS QUE ALS BAIXOS DEL CARRER COMERÇ, 34
ES DURÀ A TERME UNA ACTIVITAT DE FORN PASTISSERIA

Vista la comunicació prèvia d‟obertura als baixos del carrer Comerç núm. 34 de Guardiola de Berguedà,
d‟un Forn Pastisseria amb degustació, amb el nom comercial de “La FLECA”.
Vista la declaració jurada prestada per la titular de l‟activitat.
Vist l‟informe favorable elaborat per l‟Enginyer Municipal.
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 per assabentats que als baixos del carrer Comerç núm. 34 de Guardiola de
Berguedà, d‟un Forn Pastisseria amb degustació, amb el nom comercial de “La FLECA”.
Segon.- Notificar el present acord a la interessada.

7)

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 TURÍSTICA FAMILIAR AMB 4X4

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 ruta turística
familiar amb vehicles tot terreny 4x4, per pistes i camins que travessen aquest terme municipal els dies
9 i 10 d‟abril de 2016.
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 Sr. JMHC, la realització d‟una excursió turística amb vehicles tot terreny 4x4, els dies
9 i 10 d‟abril de 2016, 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, 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 el present acord al Consell Comarcal del Berguedà.

8)

ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ
DURÀ A TERME UN CAMPAMENT JUVENIL

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de la instància presentada per l‟entitat
“Agrupament Escolta el Pasqualet”, a través de la qual comunica que des del dia 19 fins al 23 de març
de 2016, es realitzarà un campament juvenil a la finca de Cal Companyó; alhora que aporten
l‟assegurança d‟accidents i de responsabilitat civil, el permís del propietari, la notificació de l‟activitat a la
Direcció General de Joventut, al Consell Comarcal del Berguedà i el Pla d‟Emergències.
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 per assabentats que des del dia 19 fins al 23 de març de 2016, es realitzarà un
campament juvenil a la finca de Cal Companyó.
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.
Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà.
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 19:58 hores de tot el qual per la
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

