
20/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 24 DE JULIOL DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.30 hores del dia 24 de juliol 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’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) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 11 DE 
JULIOL DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 11 de juliol de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 11 de juliol 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 
QUARANTA SIS MIL CENT VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (46.108,94 €), 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 QUARANTA SIS MIL CENT 
VUIT EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS (46.108,94€), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) APROVACIÓ  DE  LA  PROPOSTA  D’ARRENDAMENT  DE  SERVEIS  PRESENTADA  PER 
L’EMPRESA NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003,  S.L,  PER LA SEGURETAT  DELS 
ACTES DE LA FESTA MAJOR 2017

Es  sotmet  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  la  proposta  d’arrendament  de  serveis 
presentada per l’empresa “NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, S.L.”, per la seguretat dels 
actes de la Festa Major 2017, per la suma de 1.180,96 € (IVA 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 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar la proposta d’arrendament de serveis presentada.

Segon.- Comunicar el present acord a l’empresa “NORDESTE SERVICIOS INTEGRALES 2003, S.L.” i  
a la dipositària municipal.

4) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA  

Atesa la sol·licitud  efectuada en data 13 de juliol de 2017, per la Sra. EGG,  referent a la baixa del  
comptador de l’aigua  número 659209, que dona subministrament a la vivenda del Carrer Moixeró 21-23 
1er-2a, de Guardiola de Berguedà, ja que la propietat de dita vivenda passa a ser del BBVA, i havent de 
donar de baixa tots els subministraments per tal d’efectuar el canvi.

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 acorda:

PRIMER.- Que es  procedeixi  a precintar/retirar  el  comptador d’aigua número 659209, situat  al  carrer 
Moixeró, 21-23 1er 2a,  d’aquest terme municipal. 

SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del  3art trimestre de 2017.

TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dona de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s’hagués de tornar a donar el subministrament, l’interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d’aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió.

QUART.- Notificar aquest acord a l’interessat.

5) ACORD D’APROVACIÓ DE L’  EXPEDIENT NÚM. 1/2017-IR DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS EN 
EL  PRESSUPOST  DE  LA  CORPORACIÓ  MUNICIPAL  DE  L'EXERCICI  2017,  PER 
INCORPORACIÓ DE ROMANENTS.

I.- CRÈDITS EN AUGMENT EN L’ESTAT DE DESPESES

I.1.- Incorporació de romanents de crèdit:……….................................................................54.079,82 €

Partida pressupostària 2015/450/61103
Descripció: INFRAESTRUCTURES VARIES CAMINS I SILUS COLLET -.
Import del romanent de crèdit que s’incorpora:……………………………………..……….........32.810,82 €

Partida pressupostària 2015/161/62900
Descripció: INVERSIONS EN SERVEIS AIGUA POTABLE .
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Import del romanent de crèdit que s’incorpora:…………………………………………………….21.269,00  
€

**Total crèdits en augment en l’Estat de Despeses** 54.079.82€. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
II.- PROCEDÈNCIA DELS FONS

Concepte pressupostari 2014/87010
Descripció:  RT  afectat  per  finançament  obra  “INFRAESTRUCTURES  VARIES  CAMINS  I  SILUS  
COLLET.
Import del romanent de tresoreria afectat:.........................................................................12.279.56 €

II.1.- Incorporació de Romanent de Tresoreria afectat12.279,56.....................................................
II.2.- Incorporació de Romanent de Tresoreria romanent general 
__________________________________________________________________________

Concepte pressupostari 2016/76200
Descripció: compromís per finançament obra “CONSTRUCCIO DE SILUS COLLET 
Import del compromís d’ingrés APORTACIO AJUNTAMENTS ............................................. 20.531,26 €

Concepte pressupostari 2016/76100
Descripció: compromís per finançament obra “INVERSIONS EN SERVEIS AIGUA POTABLE 
Import del compromís d’ingrés DIPUTACIO DE BARCELONA………………………………21.269,00€

II.3.- Finançat amb compromís d’ingrés............................................................................... 41.800,26€
**Total procedència dels fons** 54.079,82

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 proposta presentada.

6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT AUTORITZANT 
LA REALITZACIÓ  D’UNA PROVA ESPORTIVA ANOMENADA “4ª  EDICIÓ  ULTRA PIRINEU 
2016”

Vista la petició formulada pel Servei català de Trànsit, donant trasllat de la documentació presentada 
per l’entitat ASSOCIACIÓ ESPORTIVA MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ per dur a terme els 
propers dies 23 i 24 de setembre de 2017, una prova esportiva anomenada “4ª edició ULTRA PIRINEU 
2017”.

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 23 i 24 de setembre de 2017, una prova 
esportiva  anomenada  “4ª  edició  ULTRA PIRINEU  2017”,  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,  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.
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Segon.- Comunicar aquest acord al Servei Català de Trànsit i a l’associació ASSOCIACIÓ ESPORTIVA 
MOUNTAIN RUNNERS DEL BERGUEDÀ.

7) ACORD DONANT-NOS PER ASSABENTATS DE QUE A LA FINCA DE CAL COMPANYÓ ES 
DURÀ A TERME UNS CAMPAMENTS JUVENILS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local,  la instància presentada per la Fundació 
Escolta Josep Carol, a través del qual comunica la realització d’uns campaments juvenils:

-   Amb l’Esplai La Lluna,  del 18 al 21 de juliol, al terreny Camp de Brocà (Coordenades 
E(X) 408870 N(Y) 4677647.
- Amb el  Grup  AE Atzavara ,  del  31  de juliol  al  12 d’agost   al  terreny  El 
Regatell (Coordenades E(X) 408635 N(Y) 4677656).
- Amb el grup AE La Mulassa,  del 7 d’agost al 18 d’agost, al terreny Roca de 
la Guilla (Coordenades E(X) 408780 N(Y) 4677527).

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  en  els  dies  i  dates  anteriorment  indicats,  es  realitzaran  a la  finca  de Cal 
Companyó, uns campaments juvenils.

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.

Es recomana que senyalitzin el terreny d’acampada amb un rètol que tingui com a mínim el nom del lloc 
i un telèfon de contacte.

Tercer.- Comunicar el present acord al peticionari i al Consell Comarcal del Berguedà.

8) PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ D’ACTUACIONS MUSICALS

Per part de les Regidories de Festes, es proposa la contractació del Sr, Marc Sensada Rusiñol,  per la 
realització de serveis i espectacles per la festa major de 2017 els dies 4-5 i 9 d’agost de 2017,  per un  
import de 5.750,00 € (IVA no inclòs). 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  la  contractació  del  Sr,  Marc  Sensada  Rusiñol,   per  la  realització  de  serveis  i 
espectacles per la festa major de 2017 els dies 4-5 i 9 d’agost de 2017,  per un import de 5.750,00 €  
(IVA no inclòs), si bé condicionat a que abans de l’actuació aportin declaració jurada acreditativa d’estar 
donats  d’Alta  a  la  Seguretat  Social  i  al  corrent  de  pagament  amb Hisenda i  la  Seguretat  Social, 
juntament amb els certificats acreditatiu d’estar al  corrent  de pagament  amb Hisenda, la Seguretat 
Social i l’Agència Tributària de Catalunya.

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa adjudicatària i a la Dipositaria Municipal.
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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 20:30 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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