24/2016

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRA0DA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 28 DE JULIOL DE 2016

A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19:00 hores del dia 28 de juliol 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‟Immaculada Casals i 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)
B)
C)

1)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 21 DE
JULIOL DE 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el
dia 21 de juliol de 2016.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 21 de juliol de 2016.
2)

RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “DESCENS
DEL COLL DE PAL”

Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada
per l‟entitat “FEDERACIÓ CATALANA DE PATINATGE”, per dur a terme els propers dies 3 i 4 de
setembre de 2016, d‟una prova esportiva anomenada “DESCENS DEL COLL DE PAL”.
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.- Concedir el permís per la celebració els propers dies 3 i 4 de setembre de 2016 de la prova
esportiva anomenada “DESCENS DEL COLL DE PAL”, si bé condicionat al fet que per 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, així com disposar de totes les assegurances necessàries per la
realització de l‟esdeveniment.
Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l‟entitat “FEDERACIÓ CATALANA DE
PATINATGE”.
3)

RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER LONGBOARD MEDITERRANEA CLUB
ESPORTIU AUTORITZANT LA REALITZACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA
“DESCENS DEL COLL DE PAL”

Vista la petició formulada per Longboard Mediterranea Club Esportiu, per dur a terme els propers dies 3
i 4 de setembre de 2016, una prova esportiva anomenada “DESCENS DEL COLL DE PAL”.
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.- Concedir el permís per la celebració els propers dies 3 i 4 de setembre de 2016 de la prova
esportiva anomenada “DESCENS DEL COLL DE PAL”, si bé condicionat al fet que per 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, així com disposar de totes les assegurances necessàries per la
realització de l‟esdeveniment.
Segon.- Comunicar aquest acord a Longboard Mediterranea Club Esportiu.
4)

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER REGIÓ 7 PER LA PUBLICITAT DE LA
FESTA MAJOR 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa “Regió
7” per la publicitat de la Festa Major 2016, consistent en un anunci de 6*3 Cartell + monogràfic dels
actes de la Festa Major en 10.000 exemplars, per la suma de 200,00 € (IVA No Inclòs).
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “Regió 7” per la publicitat de la Festa Major
2016, consistent en un anunci de 6*3 Cartell + monogràfic dels actes de la Festa Major en 10.000
exemplars, per la suma de 200,00 € (IVA No Inclòs).

Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empresa Regió 7.
5)

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, la instància presentada per l‟Agrupament
Escolta El Pasqualet, a través del qual comuniquen la realització d‟un campament juvenil a la finca de
Cal Companyó, durant els dies 31 de juliol de 2016 al 07 d‟agost de 2016, ambdós inclosos.
.
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 que durant els dies 31 de juliol de 2016 a 7 d‟agost de 2016, ambdós inclosos, es
realitzarà a la finca de Cal Companyó, un campament organitzat per l‟Agrupament Escolta El Pasqualet.
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.
6)

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER IMPREMTA BOIXADER, SCP, PEL
DISSENY I IMPRESSIÓ DELS PROGRAMES I LLIBRETS DE LA FESTA MAJOR 2016

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa
“Impremta Boixader SCP” pel disseny i impressió de 1000 programes i 100 cartells de la Festa Major
2016, per la suma de 847,00 € (IVA No Inclòs).
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “Impremta Boixader SCP” pel disseny i
impressió de 1000 programes i 100 cartells de la Festa Major 2016, per la suma de 847,00 € (IVA No
Inclòs).
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a la Impremta Boixader SCP.

7)

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER JORDI FOLCRÀ CUNILL, PER
L’ACONDICIONAMENT DEL CAMP DE FUTBOL

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa “Jordi
Folcrà Cunill” per a condicionar del camp de futbol, per la suma de 3.810,00 € (IVA No Inclòs).
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa “Jordi Folcrà Cunill” per a condicionar del camp
de futbol, per la suma de 3.810,00 € (IVA No Inclòs).
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a la Impremta Boixader SCP.

8)

APROVACIÓ DEL PRESSUPOST PRESENTAT PER ACERTEC, PEL SUBMINISTRAMENT I
COL.LOCACIÓ DE BARANA AL CAMP DE FUTBOL

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el pressupost presentat per l‟empresa
“Acertec” pel subministrament i col·locació de la barana del camp de futbol, per la suma de 4.449,17 €
(IVA Inclòs).
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per la Sra. Alcalde d‟aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar el pressupost presentat per l‟empresa ““Acertec” pel subministrament i col.locació de la
barana del camp de futbol, per la suma de 4.449,17 € (IVA Inclòs).
Segon.- Comunicar el present acord a la dipositària municipal i a l‟empresa “Acertec”
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 19:50 hores de tot el qual per la
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

