
22/2017

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 19 DE SETEMBRE DE 2017

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 21.35 hores del dia 19 de setembre 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 9 D’AGOST 
DE 2017

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 9 d’agost de 2017.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 d’agost 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 
DISSET MIL NOU-CENTS DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (17.912,15 €), 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 DISSET MIL NOU-CENTS 
DOTZE EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS (17.912,15 €),  i procedir al seu reconeixement amb càrrec a 
les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD APROVANT L’INFORME ELABORAT PER SERVEIS SOCIALS
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Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’informe elaborat per l’Educadora Social, a 
l’expedient 2015/41, a través del qual sol·licita la gratuïtat del servei d’Escola Bressol, per una família 
del municipi amb necessitats econòmiques i socials.

L’Ordenança Fiscal núm. 22 reguladora de la Taxa per la prestació del Servei d’escola Bressol, preveu  
al seu article 6.3, la possibilitat de que “...en situacions d’extrema vulnerabilitat econòmica per satisfer  
les tarifes anteriors, es prestaran els serveis gratuïtament, previ informe de l’Àrea de Serves Socials”.

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 l’informe elaborat per l’Educadora Social, i  concedir  a gratuïtat del  servei  d’Escola  
Bressol durant el curs 2017-2018 a l’expedient núm. 2015/41.

Segon.- Comunicar el present acord a l’educadora social i a la tresorera municipal.

4) ACORD DE DEVOLUCIÓ DE L’AVAL DE LES OBRES DE MILLORA DE PAVIMENTS, SOSTRES 
I VENTILACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per l’empresa “Ripoll  
Oliveras, S.L.”, a través de la qual sol·licita la devolució de la garantia definitiva constituïda en les obres  
de “Millora de paviments, sostres i ventilacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà”, per  
la  suma  de  TRES  MIL  SET-CENTS  TRENTA-UN  EUROS  AMB  CINQUANTA-SET  CÈNTIMS 
(3.731,57€).

Vist l’informe favorable elaborat per l’Arquitecte.

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.- Aprovar la devolució de la garantia definitiva dipositada per l’empresa “Ripoll Oliveras, S.L.”, 
per les obres de ““Millora de paviments, sostres i ventilacions de la piscina municipal de Guardiola de 
Berguedà”,  per  la  suma de  TRES  MIL SET-CENTS TRENTA-UN EUROS AMB CINQUANTA-SET 
CÈNTIMS (3.731,57€).

Segon.- Procedir a la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la Província.

5) ACORD DE CONCESSIÓ D’UNA BESTRETA A L’ADF ALT BERGUEDÀ

Es  sotmet  a  la  consideració  de  la  Junta  de  Govern  Local,  la  instància  presentada  per  l’ADF Alt  
Berguedà, el contingut de a qual es transcriu, en la seva part necessària, a continuació:

“En JVC, actuant en nom i representació de l’ADF Alt Berguedà,

MANIFESTA:

I.- Que l’ADF Alt va  sol·licitar, que en el marc de a Resolució ARP/272/2016, de 15 de novembre va  
sol·licitar  una subvenció pel  projecte  anomenat “Actuacions puntuals  de construcció d’obra civil  i/o  
bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials”, a executar al terme municipal de Guardiola de  
Berguedà.
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II.-   Que mitjançant  resolució  de  data  11  de  juliol  de  2017 de  la  Direcció  General  d’Ecosistemes  
Forestals  i  Gestió  del  Medi de la  Generalitat  de Catalunya,  es concedí  a l’ADF Alt  Berguedà una  
subvenció per import de 13.281,40 € per tal d’executar el projecte esmentat.

III.-  Que la data màxima de justificació és el 16/10/2017 i  la  despesa ha d’haver estat realitzada i  
pagada.

IV.- Que la nostra entitat no ostenta tresoreria per tal d’assumir el pagament d’aquesta despesa que  
s’origina com a conseqüència de l’execució d’una obra que s’executarà al terme municipal de Guardiola  
de Berguedà.

Per tot  plegat,

SOL·LICITA:

Que per part d’aquesta Corporació Local es concedeixi una bestreta a la nostra entitat per import de  
13.281,40  €,  per  tal  que  aquesta  pugui  efectuar  el  pagament  a  l’empresa  executora  del  projecte  
“Actuacions puntuals de construcció d’obra civil i/o bioenginyeria per la construcció i manteniment de  
vials”, a desenvolupar al terme municipal de Guardiola de Berguedà i poder justificar, així, la subvenció  
concedida per la Direcció  General  d’Ecosistemes Forestals  i  Gestió  del  Medi de la  Generalitat  de  
Catalunya, segons Resolució de data 11 de juliol de 2017, en el marc de l’ARP/272/2016, de 15 de  
novembre  amb  un  import  de  13.281,40  €;  nogensmenys,  la  nostra  entitat  retornaria  l’import  de  
l’esmentada  bestreta  a  l’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà,  una  vedada hagi  estat  pagada la  
totalitat de la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya a la nostra entitat”.

Atès que l’actuació que es realitzarà serà dins del terme de Guardiola de Berguedà concretament a la 
Finca de l’Estret direcció Pla de l’Arca, i es tracta d’un actuació pel bé i interès del municipi, ja que 
s’actua sobre una pista municipal per donar a accés a la finca de La Coma i del Pla de l’Arca.

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 una bestreta per import de 13.281,40 €, a l’ADF Alt Berguedà per tal que pugui 
efectuar  el  pagament  al  proveïdor  del  projecte  “Actuacions puntuals  de construcció  d’obra civil  i/o  
bioenginyeria per la construcció i manteniment de vials”, a executar al terme municipal de Guardiola de 
Berguedà, i poder justificar la subvenció concedida per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i 
Gestió  del  Medi  de  la  Generalitat  de  Catalunya,  de  data  11  de  juliol  de  2017,  en  el  mac  de 
l’ARP/272/2016, de 15 de novembre , amb un import de 13.281,40 €.

Segon.- REQUERIR a l’ADF Alt Berguedà, el retorn de l’esmentada bestreta, una vegada hagi estat 
pagada la subvenció concedida per la Generalitat de Catalunya.

Tercer.-  ORDENAR a la tresoreria que efectui  el  pagament  corresponent,  mitjançant  bestreta extra 
pressupostària, al núm. de compte de l’ADF Alt Berguedà.

Quart.- COMUNICAR dit acord a l’ADF Alt Berguedà.

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS

E) MOCIONS I ACORDS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, del següent pressupost:

- Pressupost presentat per “CHAPER, SL”, per la compra de senyalitzacions 
de trànsit, per la suma de 382,20 € (Iva Inclòs).
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La Junta de Govern Local, acorda aprovar el citat pressupost.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 22.31 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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