
20/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 8 DE NOVEMBRE DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.00 hores del dia 8 de novembre 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 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  25 
D’OCTUBRE DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 25 d’octubre de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 25 d’octubre de 2018.

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 
TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (32.560,97 €), 
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 TRENTA-DOS MIL CINC-CENTS 
SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (32.560,97 €), i procedir al seu reconeixement amb 
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  10 /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 N. Operació

TASTA.CAT REVISTA TASTA PUBLICITAT DE 
LA FESTA DEL MERCAT DEL 
BOLET 2018

108,90 2018       
920 22700

220180003632

BIFIDUS 
PRODUCCIONS

AQUI BERGUEDA PUBLICITAT 
JOAN PERA ACTUACIO 
17/11/2018

151,25 2018       
338 22600

220180003633

MORALES AND 
MASCARELLA SCP

NACIO BERGUEDA PUBLICITAT 
ACTUACIO JOAN PERA 
17/11/2018

260,15 2018       
165 21000

220180003634

FORN I 
PASTISSERIA 
OBIOLS SL

PA I PASTIS PER FESTA DEL 
BOLET 2018

12,25 2018       
320 21200

220180003635

GOJA LA TAVERNA TAST DE LA FESTA 
DELS BOLETS

100,00 2018       
450 22700

220180003636

PENDIS BAGA SL REPARACIO AIGUA BUSCAR 
TUB DEL BARRI BASTARENY I 
TORNAR A TAPAR

127,10 2018       
338 22600

220180003637

RGL TREBALLS HORES 
INFORMATIC DEL MES 
D'OCTUBRE

283,14 2018       
920 22700

220180003638

FUSTERIA I 
DECORACIO 
MANZANO SL

CANVI DE PORTA I VIDRES AL 
LOCAL PARROQUIAL

637,67 2018       
450 21000

220180003639

RODRI 
SEGURETAT SL

SUBTITUCIO ALARMA AVERIA 
MONESTIR DE SANT LLORENÇ

903,87 2018       
338 22600

220180003640

FPS PICA PICA DE LA FESTA DELS 
80 ANYS DE LA LLAR DELS AVIS

390,00 2018       
338 22600

220180003641

IPJ CERVESA PEDRAFORCA FESTA 
DEL MERCAT DEL BOLET 2018

43,56 2018       
338 22600

220180003642

BLC VIATGES DEL 6/11/2018 PER 
TREBALLS PISTES FORESTALS 
PLA PREVENCIO D'INCENDIS

14,27 2018       
338 22600

220180003643
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JLT VIATGE A BARCELONA 
FERROCARRILS DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA 
6-11-2018

88,78 2018       
338 22600

220180003644

LLE ACTUACIO CONCERT DE LA 
FESTA DEL BOLET 2018

181,50 2018       
920 22100

220180003645

AGC MATERIAL ROBA PER BRIGADA 
MUNICIPAL

115,65 2018       
920 22100

220180003646

AGC MATERIAL PER FESTES DEL 
MES D'OCTUBRE

24,15 2018       
231 48001

220180003647

AGC MATERIAL PER JARDINS  DEL 
MES D'OCTUBRE

30,04 2018       
338 22600

220180003648

AGC COMPRA ESCALA  AMB 
PLATAFORMA INDUSTRIAL PER 
CEMENTIRI

561,44 2018       
920 22100

220180003649

NAC BAR CADI ESMORZAR I DINAR 
RAMADERS I MOSSOS PER LA 
FIRA DE TOT SANTS

380,65 2018       
320 22100

220180003650

4.414,37

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 SERVEIS

Vist  l’expedient  del  contracte  menor  de  serveis  tramitat  a  instàncies  del  regidor  d’esports  per  la 
contractació dels treball de redacció del projecte per la pavimentació amb gespa artificial del camp de  
futbol i adequació del seu entorn. 

Vist el pressupost presentat per l’enginyer agrícola “VPM”, per la suma de 5.626,50 € (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 contracte de serveis dels treball de redacció del projecte per la 
pavimentació  amb  gespa  artificial  del  camp  de  futbol  i  adequació  del  seu  entorn,  amb  l’enginyer 
Agrícola “VPM”, mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de cinc mil sis-cents vint-i-sis 
euros  amb  cinquanta  cèntims  (5.626,50  €)  (IVA Inclòs),  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària 
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920/62700, 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, així com per una millora en l’eficiència i estalvi energètic 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 cinc mil sis-cents vint-i-sis euros amb cinquanta cèntims 
(5.626,50 €) (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.

5) ACORD APROVANT L’INFORME ELABORAT PER SERVEIS SOCIALS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’informe elaborat per l’Educadora Social, a 
l’expedient 471/2018, a través del qual sol·licita la bonificació del servei d’Escola Bressol i de la quota  
de menjador, 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, es 
preveu al seu article 6, un seguit de bonificacions en funció de la renda familiar.

Atès que a l’informe elaborat per l’Educadora Social, en aplicació del protocol d’urgència correspon una 
bonificació del 50% en la quota mensual de 88,00 € de l’Escola Bressol, no se sent bonificable de 
moment la quota de menjador.
 
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 una bonificació del  50% de la  
quota de l’Escola Bressol, denegant la bonificació de la quota de menjador, en els termes indicats a 
l’informe de l’Educadora Social, a l’expedient a dalt referenciat.

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

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 15.38 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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