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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 23 DE MAIG DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.00 hores del 23 de maig de dos mil disset,  
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. 

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 16 DE 
MAIG DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada 
el dia 16 de maig de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 16 de maig de 2017.

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 
NOU MIL CENT-NOU  EUROS  AMB  TRENTA-CINC  CÈNTIMS  (9.109,35  €),  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 NOU MIL CENT-NOU 
EUROS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (9.109,35 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a 
les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) ACORD  D’ACCEPTACIÓ  DE  L’AJUT  ECONÒMIC  CONCEDIT  PER  LA DIPUTACIÓ  DE 
BARCELONA EN EL MARC DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI D’ESCOLARITZACIÓ EN 
PRIMERA INFÀNCIA, PER AL CURS ESCOLAR 2016-2017

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona, en sessió de data 30 de març de 2017, va 
acordar  aprovar  la  concessió  d’ajuts  econòmics  en  el  marc  del  Programa  complementari 
d’escolarització en primera infància per al curs 2016-2017, concedint a l’Ajuntament de Guardiola 
de Berguedà un ajut econòmic de 2.625,74 € .

Atès que la concessió del  citat  ajut,  ve condicionat  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 per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 
2015.

La Junta de Govern Local, acorda:

Primer.- Acceptar la subvenció concedida per la Diputació de Barcelona, en data 30 de març de 
2017,  relatiu  als  ajuts  econòmics  en  el  marc  del  Programa  complementari  d’escolarització  en 
primera infància per al curs 2016-2017, per la suma de 2.625,74 € .
 
Segon. .- Facultar al Sr. Alcalde la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris  
per l’execució del present acord.

Tercer.- Comunicar el present acord a la Diputació de Barcelona.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, els següents pressupostos:

- Pressupost presentat per “CHAPER, S.L.”, per la compra De dos passos 
elevats de 170x270x6cm de color negre/groc, pel carrer Carrilet a les immediacions de 
l’Escola Sant Llorenç, per la suma de 1.226,76 € (IVA no Inclòs).
- Pressupost presentat per “CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION, S.L.”, 
per l’adquisició i manteniment anual d’un desfibril·lador portàtil, per la suma de 1.285,00 
€ (IVA No Inclòs).
- Pressupost presentat per “VETERBERGA, S.L.”,  pels serveis integrals 
pel tractament de l’aigua de les següents instal·lacions; Escola Bressol, Vestuaris del 
Camp de Futbol i Vestuaris de la Piscina Municipal, per la suma de 900,00 € (IVA No 
Inclòs).

La Junta de Govern Local, acorda aprovar els pressupostos anteriorment presentats.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 19:54 hores de tot el qual  
per la seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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