11/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 22 d’abril de de dos mil vint-iú, 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. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra.
Àngels Arasa Uriach. També hi assisteix el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

A)
B)

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 7 D’ABRIL DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 7 d’abril de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 ‘abril de 2021.
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
VINT-I-TRES MIL CENT VINT-I-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (23.125,89 €), 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final VINT-I-TRES MIL CENT VINT-ICINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (23.125,89 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 7/2021
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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.

Número: 2021-0011 Data: 17/05/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 22 D’ABRIL DE 2021

Proveïdor: Segons la relació adjunta

220210001054 31/03/2021 2021
320 22100
220210001055 16/04/2021 2021
920 62500
220210001056 16/04/2021 2021
320 22100
220210001057 16/04/2021 2021
942 46600

37,80 PETIT PREU COMPRA DE 12 GARRAFES
DE 4 LITRES DE LLEXIU CONEJO PER
NETEJA EDIFICIS
1.365,69 NOVATILU SLU COMPRA DE 5
JADINERES UJ10 -JARDINERA DAS
SEGONS ACORD DE JGL 24-03-2021
22,87 PRODUCTES PBM SABO DE MANS PER
ESCOLA BRESSOL
150,00 ASSOCIACIO PEL DESENVOL RURAL DE
LA CATALUNYA CENTRAL QUOTA
ADHESIÓ ANUAL 2021
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N. Operació
Data
Aplicació Import Text lliure
220210001042 12/04/2021 2021
731,44 INSMAN CADI SLU PRESSUPOST
165 21000
REPARACIO FAROLA TRENCADA AL
CAMI DEL RIU
220210001043 12/04/2021 2021
39,11 CANON COMPRA DE DIPOSIT DE
920 22000
RECANVI DE TONER RESIDUAL NOVA
MAQUINA C-3725 1ER PIS OFICINA
AJUNTAMENT
220210001044 12/04/2021 2021
14,72 CONTAINERS DEL BERGUEDA LLOGUER
450 21000
DE CONTENIDOR PER BRIGADA DE 2
M3
220210001045 12/04/2021 2021
72,60 OMEGA CAT ENGINYERIA INFORME
920 22700
ACTIVITAT ESTABLIMENT PERRUQUERIA
E&A ESTILISTES SCP
220210001046 07/04/2021 2021
171,84 RED ESPANYOLA SERVICIOS
161 22100
SUBMINISTRE GASOIL VEHICLE SERVEI
AIGUA 171.84+ UNIMOC 152.68¿
220210001046 07/04/2021 2021
152,68 RED ESPANYOLA SERVICIOS
450 22100
SUBMINISTRE GASOIL VEHICLE SERVEI
AIGUA 171.84+ UNIMOC 152.68¿
220210001048 07/04/2021 2021
1.110,44 PETROCAT 1633 LITRES DE GASOIL PER
920 22100
CALEFACCIO AJUNTAMENT
220210001049 07/04/2021 2021
929,56 PETROCAT 1363 LITRES DE GASOIL PER
320 22100
CALEFACCIO ESCOLA BRESSOL
220210001050 07/04/2021 2021
680,00 PETROCAT 1000 LITRES DE GASOIL PER
320 22100
CALEFACCIO ESCOLA CEIP SANT
LLORENÇ
220210001051 07/04/2021 2021
680,00 PETROCAT 1000 LITRES DE GASOIL PER
231 22100
CALEFACCIO PER LLAR D'AVIS
220210001052 13/04/2021 2021
15,85 INGECAT ADMINIS COMPRA DE
320 21900
ROTULADORS PER ESCOLA BRESSOL
220210001053 13/04/2021 2021
738,10 GCE DISSENY DE VINILS PER PORTES
920 22700
DE VIDRE ENTRADA AJUNTAMENT

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

C.I.F.: Els expressats a la relació.
Objecte del contracte: contracte menor de subministraments, serveis i d'obres de la relació que es
transcriu a continuació.
Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:
1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per la gestió i el funcionament dels servies
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà, i que
ha realitzat la necessària consulta al mercat, i pot afirmar que les propostes són l’alternativa més
favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i altres
condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament
superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 euros, en el cas
d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).
En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i NO
s’adjunta el projecte d’obres, per NO exigir-ho la normativa reguladora, o per NO afectar l’estabilitat,
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).
4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT
Vist l’expedient de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:
“Subministrament clorador complert i regulació amb bomba dosificadora pel dipòsit de Sant Miquel.”,
Que ascendeix a: dos mil nou-cents seixanta tres euros (2.963,00€).
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa INSMAN CADI SLU , pel Subministrament clorador
complert i regulació amb bomba dosificadora pel dipòsit de Sant Miquel, per la suma de 2.963,00€ (Iva
recuperable) amb càrrec a la partida pressupostària161/62900, entenent acreditada la necessitat de la
despesa i el compliment dels requisits fixats a l’article 118 de la Llei 9/2017, d’acord amb els
antecedents i informes obrants a l’expedient.
Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
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220210001077 12/04/2021 2021
171 21000

145,16 JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL
BOIX SERVEIS REPARACIO FONT DEL
PANXUT SUBSTITUCIÓ DE FUSTES ETC
445,28 JARDINERIA I TREBALLS FORESTALS EL
BOIX SERVEIS OMPLIR JARDINERES PL
AJUNTAMENT M3 TERRA I THUYA AUREA
5 PECES
169,40 LLE ANIMACIO INFANTIL DIA DE SANT
JORDI
58,85 INGECAT ADMINIS COMPRA DE
MATERIAL D'OFICINA PER
L'AJUNTAMENT
7.731,39

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

220210001076 15/04/2021 2021
171 21000

Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
Quart.- APROVAR la despesa per import de a tres mil cinc-cents vuitanta-cinc euros amb vint-i.tres
cèntims, (IVA inclòs de 622.23€ recuperable) amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

5) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa EDR FESTES –MELANI CAHO ÀGUILA, pels Serveis
de realització d'actuació ENCHANTÉE- MAGIA MELANIE" el dia 25/04/2021, festivitat de SANT MARC,
per la suma de 1694€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària 338/22600, entenent
acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels requisits fixats a l’article 118 de la Llei
9/2017, d’acord amb els antecedents i informes obrants a l’expedient.
Segon.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per la gestió i el funcionament dels serveis
municipals, i que s’ha realitzat la necessària consulta al mercat, i es pot afirmar que la proposta és
l’alternativa més favorable als interessos municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i
altres condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.
Tercer.- AFIRMAR que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles
generals de contractació, i que els contractistes no ha subscrit més contractes menors que
individualment o conjuntament superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP).
Quart.- APROVAR la despesa per import de a sis mil sis-cents noranta-quatre euros (1694€), (IVA
inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

6) ACORD D’APROVACIÓ DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DE LES OBRES
CONTEMPLADES AL PROJECTE QUE PORTA PER TÍTOL: ARRANJAMENT DELS
PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Antecedents:
I.- Per acord de la Junta de Govern Local de data 18 de febrer de 2021, es va aprovar per unanimitat
dels seus membres, el següent projecte:
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“Serveis de realització d'actuació ENCHANTÉE- MAGIA MELANIE" el dia 25/04/2021, festivitat de
SANT MARC”,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:

Objecte:

PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL
DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Autor del Projecte
Lluís Minoves i Pujols
Import

Col·legi Oficial
Arquitectes
92.107,19 €

Data
Febrer 2021
19.342,51 € (IVA)

111.449,70 €

El projecte, va ser sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci
publicat al BOP de data 26 de febrer de 2021 i a l’E-tauler de la web de l’Ajuntament.
Dins del termini d’informació pública no es formularen al·legacions, amb la qual cosa el projecte va
quedar definitivament aprovat.

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'optà per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat.

II.- La Junta de Govern Local, en sessió de data 24 de març de 2021 va acordar:
-

-

Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat de les obres
D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, convocant la seva licitació, si bé condicionat a l’aprovació definitiva
del projecte.
Aprovar la despesa corresponent de 92.107,19 € més 19.342,51 € en concepte d’IVA amb càrrec a
la partida pressupostària 453/61102 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà per a l’anualitat 2021.
Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres
d’Arranjament dels paviments de la part central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà,
mitjançant procediment obert simplificat, per adjudicació del contracte de l’esmentada obra.

-

Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex III de
la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 20
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.

-

Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de contractació, en
particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions tècniques. La
documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de
publicació de l'anunci de licitació.

III.- L’anunci de licitació va ser publicat al perfil del contractat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en
data 24 de març de 2021. El termini per presentar les proposicions va acabar el dia 13 d’abril de 2021.
IV.- Durant el termini de presentació de proposicions, se’n van presentar quatre (4), que corresponen a les
entitats mercantils següents:
-

PENDÍS BAGÀ, S.L
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OBRES D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART
CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE
Codi CPV: 45233252-0
BERGUEDÀ
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 92.107,19 €
IVA 21%: 19.342,51 €
Pressupost base de licitació IVA inclòs: 111.449,70 €

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

-

MULTISERVEIS NOU NET, S.L
ISEOVA, S.L
ASVIAL OBRES I SERVEIS, S.L

V.- En data 15 d’abril de 2021, per part de la Mesa de contractació es va procedir a l’obertura dels
sobres. Havent-se declarat en el mateix acte l’admissió de les següents proposicions:

La Mesa acordà excloure a l’empresa “ASVIAL OBRES I SERVEIS, S.L” per no haver-se pogut valorar
la documentació de la seva oferta perquè no es va poder desxifrar al no haver introduir la paraula clau.
La Mesa va examinar les propostes presentades per les empreses licitadores admeses, amb les
següents propostes:
EMPRESA
PENDÍS BAGÀ, S.L

OFERTA ECONÒMICA
92.107,19 € (IVA Exclòs)

MULTISERVEIS NOU NET, S.L

81.949,10 € (IVA Exclòs)

ISEOVA, S.L

78.935,00 € (IVA Exclòs)

En el mateix acte es va procedir a la seva valoració d’acord amb els criteris i a la ponderació establerts
en el Plec, concretament els establerts a la clàusula 12, amb el següent resultat:
EMPRESA
ISEOVA, S.L

OFERTA ECONÒMICA
78.935,00 € (IVA Exclòs)

PUNTUACIÓ
100

MULTISERVEIS NOU NET, S.L

81.949,10 € (IVA Exclòs)

96,32

PENDÍS BAGÀ, S.L

92.107,19 € (IVA Exclòs)

85,70

VI.- La Mesa de contractació un cop realitzada la proposta d’adjudicació, i de conformitat amb lo
establert a la clàusula setzena dels plecs de clàusules administratives particulars, va requerir al licitador
que va presentar una millor oferta ISEOVA, S.L, per tal que dins del termini de set (7) dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presentés la documentació
justifificativa, establerta a la clàusula dissetena.
VII.- En data 20 d’abril de 2021, la mercantil ISEOVA, S.L, ha complert el requeriment.
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Respecte a l’empresa “ASVIAL OBRES I SERVEIS, S.L”, no es va trametre la paraula clau per procedir
a l’obertura del sobre. Davant d’aquesta situació es va tornar a demanar en el mateix moment, i al no
remetre’s de nou la paraula clau, no es va poder procedir a l’obertura del sobre, amb la qual cosa i de
conformitat amb lo establert a la clàusula vuitena dels plecs,...” En cas que alguna empresa licitadora
no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut del sobre xifrat. Així, atès que la
presentació d’ofertes a través de l’eina del Sobre Digital es basa en el xifratge de la documentació i
requereix necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la paraula clau, que
només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels sobres, no es
podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta que no es pugui desxifrar per no haver
introduït l’empresa la paraula clau”.

Número: 2021-0011 Data: 17/05/2021

PENDÍS BAGÀ, S.L
MULTISERVEIS NOU NET, S.L
ISEOVA, S.L

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

-

VIII.- De conformitat amb lo establert a la clàusula divuitena del plec de clàusules administratives
particulars, l’adjudicació d’aquest contracte, correspon a la Junta de Govern Local, en base a la
delegació de competències efectuada per l’Alcalde en data 9 de juliol de 2019.
Per tot això, i en d’acord amb les facultats que li han estat legalment delegades, l a Junta de Govern
Local per unanimitat,
ACORDA:

PUNTUACIÓ
100

MULTISERVEIS NOU NET, S.L

81.949,10 € (IVA Exclòs)

96,32

PENDÍS BAGÀ, S.L

92.107,19 € (IVA Exclòs)

85,70

Segon.- Adjudicar el contracte indicat a favor de l’empresa ISEOVA, S.L, per un import de 78.935,00 €
(IVA Exclòs), en els termes i condicions establerts a l’oferta presentada al plec de clàusules
administratives, de prescripcions tècniques i al projecte.
Tercer.- Publicar l’adjudicació del contracte al perfil del contractant de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, i simultàniament notificar aquest acord a tots els licitadors.
Quart.- Comunicar a l’adjudicatària que haurà de concórrer a formalitzar el contracte quan sigui
requerit. La formalització s’ha d’efectuar no més tard de quinze (15) dies hàbils a aquell en què es
tingui constància de la recepció de la notificació de l’adjudicació a l’adjudicatari.
Cinquè.- Publicar la formalització del contracte, quan tingui lloc, en el perfil del contractant de
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà.
7) ACORD ACCEPTANT L’AJUT CONCEDIT PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA DE
CONSERVACIÓ DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÈGICA DE PREVENCIÓ D’INCENDIS
FORESTALS A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vist que des de la Diputació de Barcelona ens han estat concedits els següents ajuts:
- 22.660,00 €, per l’execució de les actuacions de conservació de la infraestructura estratègica
de prevenció d’incendis Forestals a Guardiola de Berguedà.
- 21.980,00 € per l’execució de les actuacions de prevenció d’incendis forestals. Conservació
infraestructura estratègica.
Atès que la conessio dels ajuts ve condicionada a la seva acceptació expressa per part de
l’Ajuntament.
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EMPRESA
ISEOVA, S.L

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- Aprovar la classificació final de les ofertes rebudes a la contractació de l’obra d’arranjament
dels paviments de la part central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà, d’acord amb els criteris
d’adjudicació previstos a la clàusula dotzena del plec de clàusules administratives i la proposta de la
Mesa de contractació que va tenir lloc el dia 15 d’abril de 2020.

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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar l’ajut de 22.660,00 €, per l’execució de les actuacions de conservació de la
infraestructura estratègica de prevenció d’incendis Forestals a Guardiola de Berguedà i l’ajut de
21.980,00 € per l’execució de les actuacions de prevenció d’incendis forestals. Conservació
infraestructura estratègica.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Autoritzar el pas pel municipi de la prova esportiva “Marxa cicloturista BUFF 4 CIMS”, el proper
4 de juliol de 2021.
Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que 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, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.46 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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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 9 de juliol de 2019.
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Vista la petició formulada pel Sr. JVP, a través de la qual sol·licita autorització de pas per poder transitar
pel municipi el proper dia 4 de juliol de 2021, amb motiu de la celebració de la prova esportiva “Marxa
cicloturista BUFF 4 CIMS”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8) AUTORITZACIÓ DE PAS PROVA ESPORTIVA

