
14/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 24 DE JULIOL DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.00 hores del dia 23 de juliol de dos mil divuit,  
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 acctal. Na M.Immaculada Casals 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 12 DE 
JULIOL DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 12 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 12 de juliol de 2018.

2) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ 3/2018

Proveïdor: Segons la relació adjunta

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.

Nom terc. Text lliure Import Aplicació
LA TRACA LA TRACA COMPRA DE TORXES 

PER ST JOAN I DE 2 TRAQUES 
PER FESTA MAJOR

135,00 2018       338 22600
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PRODUCTES PBM 
SL

PRODUCTES PBM COMPRA DE 
LLEXIU I PAPER DE WC PER 
EDIFICIS MUNICIPALS

49,08 2018       920 22100

BEDIBSA BEDIPSA BEGUDES PER ST. 
MARC- TRUITADA I SANT JOAN 
(DESCOMPTAT RETORN DE 
MATERIAL)

1.848,27 2018       338 22600

BLC VIATGES REALITZATS PER 
RECOLLIDA DE LA FLAMA DEL 
CANIGO

10,82 2018       920 23000

EDICIONS 
INTERCOMARCALS 
SL REGIO 7

REGIO 7 PUBLICITAT PER LA 
REVETLLA DE SANT JOAN

108,90 2018       338 22600

ABN CAT SERVEIS 
(PANXING)

PANXING COMUNICACIO 
PROMOCIO TURISTICA MES DE 
JULIOL FESTA MAJOR

181,50 2018       338 22600

TALLER COLOMA TALLER COLOMA ROBA RENTADA 
DEVANTALS DE LA TRUITADA

11,86 2018       338 22600

FUNDACIÓ 
SALARICH-CALDER
ER

FUNDACIO SALARICH CALDERER 
CONTRACTACIO SERVEI DE 
NETEJA EDIFICIS DEL MES DE 
JUNY 2018

193,12 2018       920 22700

LLJR FORN CAL LLUISET PA DE PESSIC 
PER ACTIVITATS DEL SSIB-  DIA 
5/6/2018

24,78 2018       330 22600

ORBEA S COOP ORBEA COMPRA DE 6 JERSEYS 
PER ACTIVITAT ORBEA 
CHALLENGE

210,54 2018       340 22600

TRIFUSIO 
PROJECTES 
CULTURALS SL

TRIFUSIO CAMPANYA ANEM AL 
TEATRE. LIQUIDACIO TOTAL 
CURS 2017-2018  (871.10¿ 1ER 
PAG)

50,29 2018       320 48900

LLMP LLUIS MINOVES ARQUITECTE DEL 
JULIOL AL DESEMBRE DE 2018

7.002,30 2018       920 22700

MOBLES COSTA 
CASA SILLÉ SL

MOBLES COSTA CAA SILLET 
MOBILIARI PER OFICINA 
MUNICIPAL CADIRE I MOBLE 
RECEPCIO 1ERA PLANTA

1.657,51 2018       920 62500

AQUASOSO 
SERVEIS 
INTEGRALS

AQUASOSO CONTRACTACIO 
SERVEI SOCORRISME PISCINA 
135 HORES SUPLENCIA RUDDI 
JULIOL I AGOST 2018

2.278,73 2018       340 22700

SISTEMES 
D'EMBALATGE

SISTEMES D'EMBALATGE 
COMPRA 2 CAIXES DE BOSSES 
PER PIPICAN

177,87 2018       450 22100

TOTAL 13.940,57

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.
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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).

Tercer.- APROVAR la despesa per import de tretze mil nou-cents quaranta euros amb cinquanta-set 
cèntims (13.940.57 €) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Quart.- ADJUDICAR els contractes menors relacionats, per import de t tretze mil nou-cents quaranta 
euros amb cinquanta-set cèntims (13.940.57 €) en total, als adjudicataris relacionats.

Cinquè.- COMUNICAR aquest acord a les empreses adjudicatàries i donar compte a Intervenció als 
efectes oportuns. 

3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació  de  DJOCS  S.C.Companyia  de  Jocs,  per  la  realització  l’espectacle  de  Bombolles  i 
pallassos, els propers dies 12 i 13 d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa Major per import  
de 1.006,12€ (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 contractació de DJOCS S.C.Companyia de Jocs, per la realització l’espectacle 
de Bombolles i pallassos, els propers dies 12 i 13 d’agost de 2018, mitjançant un contracte menor de 
serveis, per un import de mil sis euros amb dotze cèntims (1.006,12 €) (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’aticle  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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de mil sis euros amb dotze cèntims (1.006,12 €) (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.

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació de l’ASSOCIACIÓ CULTURAL DOS PER QUATRE, per  la realització d’una audició de 
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sardanes amb la Cobla Pirineu, el proper dia 10 d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa 
Major per import de 1.950,00€.

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 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  APROVAR la  contractació  de  de  l’ASSOCIACIÓ  CULTURAL DOS  PER  QUATRE,  per  la 
realització d’una audició de sardanes amb la Cobla Pirineu, el proper dia 10 d’agost de 2018, mitjançant  
un contracte menor de serveis, per un import de mil nou-cents cinquanta euros (1.950,00€), 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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de mil nou-cents cinquanta euros (1.950,00€) 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

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació de SR. MSR “DIVERTIMENTO”, per la realització de diferents actes de la festa major, els 
propers dies del  10 al 13 d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa Major per import de 
8.288,50€.

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. MSR “DIVERTIMENTO”, per la realització de diferents actes 
de la festa major, els propers dies del 10 al 13 d’agost de 2018, mitjançant un contracte menor de 
serveis, per un import de vuit mil dos-cents vuitanta-vuit euros amb cinquanta cèntims (8.288,50€), 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 
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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).

Quart.- APROVAR la  despesa  per  import  de  vuit  mil  dos-cents  vuitanta-vuit  euros  amb cinquanta 
cèntims (8.288,50€) IVA i impostos inclosos,  amb destí al cost de la contractació relacionada.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria d’esports i l’alcaldia 
per la contractació de l’empresa AQUASOS, per tal de cobrir part del servei de socorrisme de la Piscina 
Municipal, durant la temporada d’estiu 2018, per import de 2.278,73€  (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  contractació  de  l’empresa  AQUASOS,  per  tal  de  cobrir  part  del  servei  de 
socorrisme de la Piscina Municipal, durant la temporada d’estiu 2018, mitjançant un contracte menor de 
serveis, per un import de dos mil dos-cents setanta-vuit euros amb setanta-tres cèntims  (IVA Inclòs),  
amb càrrec a la partida pressupostària 340/22700, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el  
compliment dels requisits fixats a l’aticle 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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per  import  de dos mil dos-cents setanta-vuit  euros amb setanta-tres 
cèntims  (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.

7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria d’esports  per la 
contractació de llicències d’ús de software i serveis, amb l’empresa SOFTNEOS ENGINEERING AND 
COMPUTER SERVICES SL “SOFTNEOS”,  per  la posada en funcionament  de l’estació de Trail  de 
Guardiola de Berguedà, amb instal.lació de panys electrònics a la piscina municipal, per l’import de 
145,20€ anuals. (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 contractació de SOFTNEOS ENGINEERING AND COMPUTER SERVICES SL 
“SOFTNEOS”, per la posada en funcionament de l’estació de Trail de Guardiola de Berguedà, amb 
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instal.lació de panys electrònics a la piscina municipal, per l’import de 145,20€ anuals. (iva inclòs), amb 
càrrec a la partida pressupostària 340/22700, entenent  acreditada la necessitat  de la despesa i  el  
compliment dels requisits fixats a l’aticle 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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de cent quaranta-cinc euros amb vint cèntims (145,20 €) (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.

8) 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 
SETANTA-SIS MIL DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS(76.250,46 €), 
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  SETANTA-SIS  MIL 
DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS (76.250,46 €), i procedir al seu 
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 15.12 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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