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08/2019 
 

 
 

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  
EN DATA 3 D‟ABRIL DE 2019 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 20.20 hores del dia 3 d‟abril de dos mil dinou, 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 21 DE 
MARÇ DE 2019 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 21 de març de 2019. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 21 de març de 2019. 
 
 
2) PROPOSTA DE CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES, 

RELACIÓ  5/2019 
 
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. 
 

Aplicació Import tercer Nom terc. Text lliure 

2019       
338 22600 

48,00 39317436 IAC LA FLECA 8 COQUES DE BRIOX 
PER CARNESTOLTES 
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2019       
338 22600 

230,00 77734175V NAC BAR CADI FER XOCOLATA PER LA 
FESTA DEL CARNESTOLTES 

2019       
450 21300 

277,28 39345324Y TALLER LA POBLA  REPARACIO VEHICLE AUSA M 300 
MATRICULA E4978BSF 

2019       
450 21000 

326,78 B59987529 FUNDICIO DUCTIL 
BENITO SL 

COMPRA DE 10 PILONES MODEL 
HOSPITALET DE  FERRO PER 
VORERES VIES PUBLIQUES 

2019       
160 21000 

222,83 B60037561 AILLAMENTS I 
INSTAL RIAL, S.L. 

REPARACIO BOMBEIG DEL 
COLLET DEL MES DE GENER DE 
2018 

2019       
338 22600 

170,03 P0800015J CONSELL 
COMARCAL DEL 
BERGUEDA 

MUNTATGE I QUILOMETRATGE DE 
LES CARPES PER LA FESTA DEL 
BOLET 

2019 
920 22000 

61.47 B67087098 INGECAT ADMINIS 
SL 

COMPRA DE BOSSES DE 
PLASTIFICAR PER OFICINA 
AJUNTAMENT 

2019 
320 22600 

43.27 B61370102 PRODUCTES PBM MATERIAL DE MENJADOR 
ESCOLAR 

2019 
920 22100 
 

43.41 B61370102 PRODUCTES PBM MATERIAL DIVERS SERVEI NETEJA 
AJUNTAMENT  

2019 
338 22600 

152.15 B61370102 PRODUCTES PBM MATERIAL PER TROBADA 
INTERCOMARCAL DE GEGANTS 

2019 
920 22700 

157.30 77745688F RGL HORES MIGRACIO ARMARI TRAC 
AJUNTAMENT I INCIDÈNCIES 
CERTIFICATS ELECTRÒNICS 

2019  
320 21200 

55.03 B64435365 RODRI 
SEGURETAT SL 

PULSADOR PER ALARMA ESCOLA 
SANT LLORENÇ.- INCIDÈNCIA 

2019 
340 21200 

989.10 A59087262 MATERIALS 
CASSERRES 

PECES PER REPOSICIÓ DE LA 
PISCINA MUNICIPAL 

2019 
338 22600 

162.14 A58081431 LUIGI SA COMPRA DE RECORDS PER LA 
TROBADA INTERCOMARCAL DE 
GEGANTS 

2019 
338 22600 

94.89 B60147220 BEGUDES I 
DISTRIBUCIONS 
DEL BERGUEDÀ 

COMPRA DE PRODUCTES AIGUES 
PER DIFERENTS FESTES I ACTES 
DE L‟AJUNTAMENT 

2019 
330 22600 

30.36 B60147220 BEGUDES I 
DISTRIBUCIONS 
DEL BERGUEDÀ 

COMPRA DE SUCS PER 
ESMORZARS DE TORRE DE 
GUAITA 

2019 
231 48000 

60.77 A58245325 SUPERMERCAT 
PETIT PREU 

COMPRA DE PRODUCTES 
FRESCOS PER SERVEIS SOCIALS 
–EDUCADORA CARRER 

2019 
330 22600 

14.27 A58245325 SUPERMERCAT 
PETIT PREU 

COMPRA DE FRUITA PER 
ESMORZAR TORRE DE GUAITA 

2019 
320 22600 

1.16 
 

A58245325 SUPERMERCAT 
PETIT PREU 

COMPRA DE VINAGRE PER 
MENJADOR ESCOLAR  

TOTAL 3.140,24    
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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). 
 

 
3) 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 MIL TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (20.381,96 €) 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 VINT MIL TRES-CENTS 
VUITANTA-UN EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS (20.381,96 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents. 
 
 
4) RESOLUCIÓ DEL RECURS INTERPOSAT PER JUNTS PER GUARDIOLA CONTRA L’ACORD 

DE  RESOLUCIÓ DE LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ 
D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I ACORDANT LA SEVA 
APROVACIÓ DEFINITIVA 

 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10 de gener de 2019, va aprovar inicialment el 
projecte per la construcció d‟un espai polivalent cobert a Guardiola de Berguedà, redactat per 
l‟arquitecte Lluís Minoves i Pujols, amb un pressupost de 435.118,96 € (IVA Inclòs). 
 
El projecte, va ser sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci 
publicat al BOP de data 22 de gener de 2019 i a la web de l‟Ajuntament. 
 
Durant el termini d‟exposició pública, i en concret en data 4 de març de 2019, amb el NRE 214, el grup 
municipal Junts per Guardiola va presentar al·legacions al projecte. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 de març de 2019 va acordar desestimar la 
totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal “Junts per Guardiola”, d‟acord amb els 
motius expressats a l‟informe de l‟arquitecte redactor del projecte i aprovar definitivament el projecte. 
 
En data 22 de març de 2019, va tenir entrada en el Registre d‟aquest Ajuntament, un escrit de Junts 
per Guardiola a través del qual manifestaven literalment el següent: 
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“Que durant el període d’exposició pública del projecte d’espai polivalent cobert, que finalitzava el 
5/03/2019, el nostre grup va analitzar el projecte i va realitzar un seguit d’al·legacions. Posteriorment a 
data del 21/03/2019 el consistori va resoldre aquestes esmenes fent referència en la seva majoria al 
plànol núm. 6. En el projecte aquest plànol no hi constava entre els documents disponibles a exposició 
pública, entenent així que s’ha comès una irregularitat o efecte de procediment. 
 
Sol·licito que l’Ajuntament aturi el procés de licitació d’obres del citat projecte i emprengui les mesures 
necessàries per tal d’esmenar aquesta irregularitat. Creiem que aquesta informació no ha estat a 
l’abast del públic i per tant no s’ha disposat de tota la informació a l’hora de valorar el projecte durant la 
seva exposició pública.”  
 

En data 28 de març la secretària de l‟Ajuntament va emetre informe, el contingut del qual es transcriu 
literalment a continuació: 

“INFORME que emet ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA, secretària-interventora de l’Ajuntament, en 
relació a les al·legacions presentades per “Junts per Guardiola” contra l’acord de la Junta de Govern Local 
desestimant les al·legacions presentades i aprovant definitivament el projecte. 

ANTECEDENTS  

I.- La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 10 de gener de 2019, va aprovar inicialment el 
projecte per la construcció d‟un espai polivalent cobert a Guardiola de Berguedà, redactat per l‟arquitecte 
Lluís Minoves i Pujols, amb un pressupost de 435.118,96 € (IVA Inclòs). 
 
El projecte, va ser sotmès a informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci 
publicat al BOP de data 22 de gener de 2019 i a la web de l‟Ajuntament. 
 
Durant el termini d‟exposició pública, i en concret en data 4 de març de 2019, amb el NRE 214, el grup 
municipal Junts per Guardiola va presentar al·legacions al projecte. 
 
La Junta de Govern Local en sessió celebrada en data 19 de març de 2019 va acordar desestimar la 
totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal “Junts per Guardiola”, d‟acord amb els motius 
expressats a l‟informe de l‟arquitecte redactor del projecte i aprovar definitivament el projecte. 
 
El citat acord els fou notificat en data 21 de març de 2019. 
 
En data 22 de març de 2019, va tenir entrada en el Registre d‟aquest Ajuntament, un escrit de Junts per 
Guardiola a través del qual manifestaven literalment el següent: 
 
“Que durant el període d’exposició pública del projecte d’espai polivalent cobert, que finalitzava el 
5/03/2019, el nostre grup va analitzar el projecte i va realitzar un seguit d’al·legacions. Posteriorment a 
data del 21/03/2019 el consistori va resoldre aquestes esmenes fent referència en la seva majoria al 
plànol núm. 6. En el projecte aquest plànol no hi constava entre els documents disponibles a exposició 
pública, entenent així que s’ha comès una irregularitat o efecte de procediment. 
 
Sol·licito que l’Ajuntament aturi el procés de licitació d’obres del citat projecte i emprengui les mesures 
necessàries per tal d’esmenar aquesta irregularitat. Creiem que aquesta informació no ha estat a l’abast 
del públic i per tant no s’ha disposat de tota la informació a l’hora de valorar el projecte durant la seva 
exposició pública.”  
 

Efectuades les corresponents comprovacions s‟ha pogut constatar que per un error d‟impressió el plànol 
número 6 no figurava en el projecte imprès que estava a exposició pública. 
 

FONAMENTS DE DRET 
 

- Els articles 231 a 236 i les Disposicions Addicionals Segona, Tercera i Quinzena de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a 
l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 
2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant, LCSP). 

  
- Els articles 124 a 137 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques 

aprovat pel Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre. 
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- L'article 93 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat 

pel Reial decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril. 
  

- Els articles 21.1 o) i 22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local. 
 

- Els articles 4 i 17 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació. 
  

- Els articles 3 a 8 i 17 Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions 
mínimes de seguretat i de salut en les obres de construcció. 

 
- Els articles 37 i següents del DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament 

d'obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 
- Art. 115.1 i concordants de la Llei 39/2015, d‟1 d‟octubre, de Procediment Administratiu Comú de 

les Administracions Públiques (LPACAP). 
 

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES 
 
I.- A la vista de les al·legacions presentades, en primer lloc convé destacar que conforme es va manifestar 
a la notificació de l‟acord de la Junta de Govern Local de data 19 de març, literalment en el peu de 
recursos es feia constar que:  

“Contra la present Resolució que posa fi a la via administrativa, pot interposar alternativament recurs de 
reposició potestatiu davant de l’Alcalde-President d'aquesta Entitat, en el termini d'un mes a comptar des 
de l'endemà al de la recepció de la present notificació, de conformitat amb els articles 123 i 124 de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques; o bé 
interposar directament recurs contenciós-administratiu, davant  Jutjat Contenciós Administratiu de 
Barcelona en el termini de dos mesos, a comptar des de l'endemà al de la recepció de la present 
notificació, de conformitat amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, de la Jurisdicció Contenciós-
Administrativa. Si s'optés per interposar el recurs de reposició potestatiu no podrà interposar recurs 
contenciós-administratiu fins que aquell sigui resolt expressament o s'hagi produït la seva desestimació 
per silenci. Tot això sense perjudici que pugui interposar Vè. qualsevol altre recurs que pogués estimar 
més convenient al seu dret”. 

L‟art. 115.1 i 115.2 LPACAP estableix que el recurs de reposició ha de tenir el següent contingut: 
 
1.  La interposició del recurs ha d’expressar: 
a) El nom i cognoms del recurrent, així com la seva identificació personal. 
b) L’acte que es recorre i el motiu de la seva impugnació. 
c) Lloc, data, signatura del recurrent, identificació del mitjà i, en el seu cas, del lloc que s’assenyala a 
efectes de notificacions. 
d) Òrgan, centre o unitat administrativa al que es dirigeix i el seu corresponent codi d’identificació. 
e) Les demés particularitats exigides, en el seu cas, per las disposicions específiques. 
2. L’error o l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per tramitar-lo, 
sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader 
 
En el present cas s‟ha formulat un escrit d‟al·legacions, no un recurs de reposició com  
s‟indicava en el peu de recursos. 
 
L‟apartat segon de l‟art. 115 LPACAP estableix que, amb caràcter general, l‟error o l‟absència de 
qualificació del recurs per part del recurrent no serà obstacle per la seva tramitació, sempre que es 
dedueixi el seu veritable caràcter. En el present cas, s‟ha d‟entendre que el caràcter que es vol donar a 
l‟escrit presentat és el del recurs de reposició. 
 
Hi ha una errada en la data de l‟acte recorregut, atès si bé a l‟escrit d‟al·legacions es diu que en data 21 
de març el consistori va resoldre les esmenes, s‟ha d‟entendre, perquè així es dedueix de seu contingut, 
que l‟acte objecte de recurs és l‟acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2019 a través del 
qual es va acordar desestimar la totalitat de les al·legacions presentades pel grup municipal “Junts per 
Guardiola“ i aprovar definitivament el projecte, no l‟acte de data 21 de març. El citat acord de data 19 de 
març de 2019, fou notificat a “Junts per Guardiola” en data 21 de març. Es dedueix que aquest és el motiu 
de l‟error. 
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II.- Respecte al motiu de fons del recurs que és la manca del plànol número 6 del projecte, convé significar 
que sense entrar a valorar el contingut del citat plànol, el projecte que es sotmet a informació pública ha 
de contenir la totalitat dels documents que l‟integren. 
 
En el present cas i efectuades les oportunes comprovacions s‟ha pogut constatar que malgrat que el 
plànol número 6 estava visat i formava part integrant del projecte, per una errada d‟impressió no es va 
imprimir i per tant no es va incorporar en el projecte que hi havia a exposició pública a disposició dels 
interessats.  
 
Així doncs i a la vista del que s‟ha deixat interessat considero que el fet que no hagi estat a exposició 
pública la totalitat dels documents obrants al projecte pot generar indefensió i com a tal considero que 
s‟ha de procedir a : 
 

- Estimar el recurs interposat per Junts per Guardiola contra l‟acord de la Junta de Govern 
Local de data 19 de març de 2019 pel qual s‟acordava desestimar les al·legacions 
presentades i aprovar definitivament el projecte. 

  
- Deixar sense l‟acord d‟aprovació del projecte de data 19 de març de 2019, així com l‟acord 

de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2019, pel qual es va acordar aprovar 
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, de les obres de 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ D‟UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ, convocant la seva licitació. 
 

- Iniciar de nou el tràmit d‟aprovació del projecte d‟obres.  
 
 
No obstant a corporació, amb el seu major criteri decidirà el que estimi pertinent en dret”. 

 
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.- Estimar el recurs interposat per Junts per Guardiola contra l‟acord de la Junta de Govern Local 
de data 19 de març de 2019 pel qual s‟acordava desestimar les al·legacions presentades i aprovar 
definitivament el projecte. 

  
Segon.- Deixar sense efecte l‟acord d‟aprovació del projecte de data 19 de març de 2019, així com 
l‟acord de la Junta de Govern Local de data 21 de març de 2019, pel qual es va acordar aprovar 
l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, de les obres de OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D‟UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, convocant la 
seva licitació. 

 
Tercer.- Iniciar de nou el tràmit d‟aprovació del projecte d‟obres.  
 
Quart.- Notificar el present acord a Junts per Guardiola. 
 
 
5) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI 

POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Vist el projecte bàsic i executiu elaborat per l‟arquitecte contractat per l‟Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves 
i Pujols, per la construcció d‟un espai polivalent cobert a Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 
435.118,96 € (IVA Inclòs). 

Vist que dins de la línia de subvencions de Meses de Concertació 2016-2019, es va demanar un ajut 
econòmic per poder dur a terme la construcció de la sala polivalent.  
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Vist que des de la Diputació de Barcelona, se‟ns va concedir un ajut de 300.000 € per poder dur a 
terme l‟actuació, alhora que es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un ajut econòmic de 120.000 € 
per poder complementar el finançament de l‟actuació.  

Atès que es tracta d‟una actuació necessària per poder dotar als habitants de Guardiola d‟un espai 
cobert on realitzar tots els esdeveniments culturals, esportius, socials i de lleure que durant l‟any es 
desenvolupen a Guardiola de Berguedà, ja que actualment no es disposa de cap espai cobert per 
poder dur a terme activitats de lleure, culturals, esportives, socials,.... que durant l‟any es desenvolupen 
a la població de Guardiola de Berguedà, i que degut a la climatologia acusa de muntanya, amb hiverns 
molt freds, amb neu i pluja abundant, fan que moltes vegades no es puguin realitzar aquestes 
esdeveniments a l‟aire lliure. 

Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles 21.1 o) i 
22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb la 
Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per 
la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d‟acord amb les 
delegacions efectuades pel Ple de l‟Ajuntament en sessió de data 7 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern per unanimitat, 
 
 
ACORDA,  
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el projecte d'obres: 
  

Objecte:  
  PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI 
POLIVALENT COBERTA GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Autor del Projecte Col·legi Oficial Data Visat 

Lluís Minoves i Pujols 
Col·legi d‟Arquitectes de 
Catalunya 

02/08/2018 2018000714 

  

  Nom i Cognoms 

Arquitecte  Lluís Minoves i Pujols 

Director  Lluís Minoves i Pujols 

Autor d'Estudi de Seguretat i 
Salut 

 Lluís Minoves i Pujols 

Autors Informe geotècnic i 
Geològic 

G2-GEOLOGIA EN MOVIMENT, S.L.P 
Xavier López i Judit Vinyes 
 

  
SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci en 
el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
De no formular-se al·legacions, durant el termini d‟informació pública, l‟acord d‟aprovació inicial 
esdevindrà definitiu sense necessitat d‟ulterior acord. 
 
 
6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PER PANGEA ATTITUDE, S.L. AUTORITZANT LA 

REALITZACIÓ DE LES PROVES ESPORTIVES “ULTRA PIRINEU” I “SKY PIRINEU” 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada pel Sr. DPB, en nom i 
representació de l‟empresa “PANGEA ATTITUDE, S.L.”, a través de la qual sol·licita autorització per 
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dur a terme els propers dies 4, 5 i 6 d‟octubre de 2019 de les proves esportives anomenades “ULTRA 
PIRINEU” I “SKY PIRINEU”, que transcorren en part del seu recorregut pel terme municipal. 
 
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 4, 5 i 6 d‟octubre de 2019 de les proves 
esportives anomenades “ULTRA PIRINEU” I “SKY PIRINEU”, 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 les proves esportives, 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. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari. 
 
 
7) 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 2015/41, a través del qual sol·licita la concessió d‟un ajut pel pagament d‟un deute de 
menjador, per una família del municipi amb necessitats econòmiques. 
 
Atès que a l‟informe elaborat per l‟Educadora Social, en aplicació del protocol d‟urgència correspon 
concedir un ajut del 100% de l‟import del deute de menjador del mes de febrer per la suma de 38,50 €. 
  
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 l‟informe elaborat per l‟Educadora Social, i concedir d‟un ajut pel pagament d‟un deute 
de menjador, per una família del municipi amb necessitats econòmiques, per la suma de 38,50 €, 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. 
 
 
8) 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 difusió de la marca Guardiola en l‟àmbit esportiu i familiar per la suma de 
4500,00 € (Iva exclòs).  
 
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 contracte de serveis dels treballs de difusió de la marca 
Guardiola en l‟àmbit esportiu i familiar, amb el Sr. AVG, mitjançant un contracte menor de serveis, per 
un import de quatre mil cinc-cents euros (4.500 €) (IVA Exclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 



-9- 

 

430/22700, 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, així com per donar a conèixer les activitats esportives realitzades al municipi 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 quatre mil cinc-cents euros (4.500,00 €) (IVA Exclòs) amb 
destí al cost de la contractació relacionada. 
 
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l‟adjudicatari i a la tresorera de l‟ajuntament. 
 
 
9) 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 serveis de cobertura sanitària de la prova esportiva Orbea Cadí Challegne els dies 8 i 
9 de juny de 2019. 
 
Vist el pressupost presentat per PVTPV Sanitaris per la suma de 1575,00 € que inclou els serveis d‟1 
vehicle de suport vital avançat, 1 tècnic en transport sanitari, i 1metge, l‟aparetatge i medicació adient 
així com el material de mobilització i immobilització durant els dies 8 i 9 de juny de 9.00 a 15.00 h i de 
8.00 a 13.00 hores, respectivament. 
 
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 contracte de serveis per la cobertura sanitària de la prova 
esportiva Orbea Cadí Challegne els dies 8 i 9 de juny de 2019, amb PVTPV Sanitaris, mitjançant un 
contracte menor de serveis, per un import de mil cinc-cents setanta-cinc euros (1.575,00 €) (IVA 
Exclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 340/22600, 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, així com per donar fomentar les activitats esportives realitzades al municipi 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). 
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Quart.- APROVAR la despesa per import de quatre mil cinc-cents setanta-cinc euros (1.575,00 €) (IVA 
Exclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada. 

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

 
 
10) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
 
Vist l‟expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del regidor d‟esports per la 
contractació de la direcció d‟obra i estudi de seguretat de les obres relatives al projete de pavimentació 
amb gespa artificial del camp de futbol i adequació de l‟entorn. 
 
Vist el pressupost presentat per VPM per la suma de 3850,00 € (sense impostos). 
 
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 contracte de serveis per la direcció d‟obra i estudi de seguretat 
de les obres relatives al projete de pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol i adequació de 
l‟entorn, mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de tres mil vuit-cents cinquanta euros 
(3850,00 € (sense impostos), amb càrrec a la partida pressupostària 340/62200, 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 donar fomentar les activitats esportives realitzades al municipi 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 tres mil vuit-cents cinquanta euros 3850,00 € (sense 
impostos) amb destí al cost de la contractació relacionada. 

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

 
 
11) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT 
 
Vist l‟expedient del contracte menor de subministrament tramitat a instàncies del regidor d‟esports pel 
subministrament i col·locació de fustes del pont vell del Collet, que hi ha darrera del parc de bombers 
de Guardiola de Berguedà. 
 
Vist el pressupost presentat per “Fusteria Pujols, S.L” per la suma de 1712,64 € (IVA Exclòs). 
 
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: 
 



-11- 

 

Primer.- APROVAR la contractació del contracte de subministament pel subministrament i col·locació 
de fustes del pont vell del Collet, que hi ha darrera del parc de bombers de Guardiola de Berguedà, 
mitjançant un contracte menor de subministrament, per un import de mil set-cents dotze euros amb 
seixanta-quatre cèntims 1.712,64 € (IVA exclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 454/61103, 
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 donar fomentar les activitats esportives realitzades al municipi 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 tres mil set-cents dotze euros amb seixanta-quatre cèntims 
1.712,64 € (IVA exclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada. 

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

 

12) 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 GBV, per l‟actuació del Grup de Ball Banda Sonora, el proper dia 23 de juny de 2019, 
amb motiu dels actes de la Festivitat de Sant Joan per la suma de 3.000,00 € (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 de GBV, per l‟actuació del Grup de Ball Banda Sonora, el proper dia 
23 de juny de 2019, mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de tres mil euros (3.000,00 
€) (IVA No 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 tres mil euros (3.000,00 €) (IVA No Inclòs) amb destí al 
cost de la contractació relacionada. 

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l‟adjudicatari i a la tresorera de l‟ajuntament. 
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13) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS 
 
Vist l‟expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació 
dels treballs d‟esterilització de 18 gats i gates de carrer. 
 
Vist el pressupost presentat pel “Centre Veterinari del Berguedà, SLP” per la suma de 1000,00 € (IVA 
Exclòs). 
 
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 contracte de serveis per l‟esterilització de 18 gats i gates de 
carrer, mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de mil euros 1000,00 € (IVA Exclòs), 
amb càrrec a la partida pressupostària 450/22700, 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 mil euros 1000,00 € (IVA Exclòs) amb destí al cost de la 
contractació relacionada. 

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

 
 
14) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA DE 

PRODUCTES PIROTÈCNICS A LA ZONA DE L’ESTACIÓ VELLA 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del 
Govern a Catalunya, a través de la qual s‟adjuntà la sol·licitud presentada per la Sra. TBO , a través de 
la qual sol·licita autorització per al instal·lació i venda d‟una caseta de productes pirotècnics sense 
magatzem a l‟Estació Vella. 
 
L‟arquitecte Sr. Lluís Minoves Pujols, n‟ha emès informe favorable, si bé condicionat a: 
 
“1.- Tal com ja s’ha informat en anys anteriors, s’han de complir les matèries vigents en matèria de 
seguretat en les casetes de venda de productes pirotècnics, i complir els següents condicionants 
d’emplaçament: 
 a.- La Instrucció tècnica complementària (TIC) núm. 19 del Reglament d’explosius defineix 
les característiques dels establiments amb el redactat següent: 
 
 Casetes instal·lades en espais oberts 
 “L’espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat. 

La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern corresponent. El 
sostre e la caseta ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que sigui la zona de menor 
resistència en cas de projecció. 
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El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera volada d’una amplada 
mínima de 60 cm. 
Els artificis pirotècnics disposats per la venda s’han de col·locar en prestatges fora l’abast del 
públic. Els artificis s’han de retirar de la caseta quan estigui tancada al públic, i s’han de distar 
en un magatzem autoritzat. 
Cada caseta ha de disposar de dos extintors d’incendis de les característiques que estableix el 
servei de prevenció competent. 
En llocs ben visibles s’han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de fumar a les 
immediacions de la caseta. Es poden encendre flames ni estufes d’incandescència. La 
instal·lació elèctrica, si n’hi ha, ha de ser estanca. No poden ser utilitzades per a l’enllumenat 
làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió. 
Les casetes han de guardar un distància mínima de 20 metres respecte de qualsevol edificació  
de 100 metres de llocs que puguin representar un perill especial, com ara gasolineres o dipòsits 
de gas. 
A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors. 
Aquests últims han d’estar especialment autoritzats per la Delegació del Govern corresponent”. 
 

2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola de Berguedà, va ser autoritzada per primera 
vegada per a la venda de productes pirotècnics en data 16/06/1992, prèviament a la presentació d’un 
projecte tècnic.  
 
3.- Que des de la data de l’ultima autorització no s’han realitzat modificacions a l’establiment temporal 
(Caseta Tipus M sense magatzem), i s’ha presentat declaració responsable signada de no 
modificacions segons projecte. 
 
4.- Que l’establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d’explosius, 
aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les condicions 
exigides al vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 989/2015, de 30 
d’octubre ( BOE num. 267 de 07/11/2015 i, en especial a la seva ITC n.17). 

 
5.- Que l’empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de 
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la 
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període” 
 
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
Municipi en opinió d’aquest tècnic, per INFORMAR FAVORABLEMENT per l’instal.lació de la caseta 
de venta de productes pirotècnics. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la Sra. TBO, la instal·lació d‟una caseta temporal de venta de productes 
pirotècnics sense magatzem a l‟Estació Vella, condicionat al compliment de la normativa anteriorment 
referenciada. 
 
Segon.- Comunicar la present autorització a la Delegació del Govern a Catalunya i a la peticionària. 
 
 

15) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA DE 
PRODUCTES PIROTÈCNICS A L’ÀREA DE DESCANS DE LA C-16, PK 112.354 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del 
Govern a Catalunya, a través de la qual s‟adjuntà la sol·licitud presentada per la Sra. TBO , a través de 
la qual sol·licita autorització per al instal·lació i venda d‟una caseta de productes pirotècnics sense 
magatzem a l‟Àrea de descans de la carretera C-16 pk. 112,354. 
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L‟arquitecte Sr. Lluís Minoves Pujols, n‟ha emès informe favorable, si bé condicionat a: 

 
 1.- Tal com ja s’ha informat en anys anteriors la caseta, s’han de complir les normatives vigents en 
matèria de seguretat en casetes de venta de productes pirotècnics, i complir els següents 
condicionants d’emplaçament: 
 

a.- La Instrucció tècnica complementària (ITC) núm. 19 del Reglament d’explosius 
defineix les característiques dels establiments amb el redactat següent: 
Casetes instal·lades en espais oberts  
“L’espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat.  
La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern 
corresponent. El sostre de la caseta ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que 
sigui la zona de menor resistència en cas de projecció.  
El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera volada d’una 
amplada mínima de 60 cm.  
Els artificis pirotècnics disposats per a la venda s’han de col·locar en prestatges fora de 
l’abast del públic. Els artificis s’han de retirar de la caseta quan estigui tancada al 
públic, i s’han de dipositar en un magatzem autoritzat.  
Cada caseta ha de disposar de dos extintors d’incendis de les característiques que 
estableix el servei de prevenció competent.  
En llocs ben visibles s’han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de fumar a les 
immediacions de la caseta. № es pot encendre flames ni estufes d’incandescència. La 
instal·lació elèctrica, si n’hi ha, ha de ser estanca. № poden ser utilitzades per al 
enllumenat làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió.  

 
Les casetes han de guardar una distància mínima de 20 metres respecte de qualsevol edificació i de 
100 metres de llocs que puguin representar un perill especial, com ara gasolineres o dipòsits de gas. 
 
A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors. Aquests 
últims han d’estar especialment autoritzats per la Delegació del Govern corresponent.” 
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2.- Que la caseta ubicada a l’àrea de descans de la carretera C-16 pk.112.354, al terme de Guardiola 
de Berguedà, es la primera vegada que s’instal·la en aquest lloc, i és una caseta similar tipus M a la 
que s’instal·la cada any al carrer Estació, que va ser autoritzada per primera vegada per a la venda de 
productes pirotècnics en data 16/06/1.992, prèviament a la presentació d’un projecte tècnic.  
 
3.- Que des de la data de l’ultima autorització no s’han realitzat modificacions a l’establiment temporal 
(Caseta Tipus M sense magatzem), i s’ha presentat declaració responsable signada de no 
modificacions segons projecte. 
 
4.- Que l’establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d’explosius, 
aprovat per reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98), i així com les condicions 
exigides al vigent reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 989/2015, de 30 
d’octubre ( BOE num. 267 de 07/11/2015 i, en especial a la seva ITC n.17). 
5.- Que l’empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de 
productes pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la 
finalitat de permetre el dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període.  
 
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del 
Municipi en opinió d’aquest tècnic, per INFORMAR FAVORABLEMENT per l’instal.lació de la caseta 
de venta de productes pirotècnics a l’àrea de descans de la carretera C-16 pk.112.354, al terme de 
Guardiola de Berguedà, condicionat a complir els apartats anteriors i al compliment de les condicions 
específiques,administratives i generals de l’informe d’autorització d’obra/actuació en zona de protecció 
de la carretera amb numero expedient CAB201990107 emés pels serveis Territorials de carreteres de 
Barcelona, en data 14 març 2019. 
 
Per part dels serveis Territorials de carreteres, en data 14 de març de 2019, van emetre informe 
favorable, si bé condicionat al compliment de determinades prescripcions. 
 
Atès que l‟adopció d‟aquest acord és competència d‟aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades per l‟alcalde d‟aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Autoritzar a la Sra. TBO, la instal·lació d‟una caseta temporal de venta de productes 
pirotècnics sense magatzem a l‟àrea de descans de la carretera C-16 pk.112.354, condicionat a complir 
els apartats anteriors i al compliment de les condicions específiques,administratives i generals de 
l‟informe d‟autorització d‟obra/actuació en zona de protecció de la carretera amb numero expedient 
CAB201990107 emés pels serveis Territorials de carreteres de Barcelona, en data 14 març 2019. 
 
Segon.- Comunicar la present autorització a la Delegació del Govern a Catalunya i a la peticionària. 
 
 
 
16)  ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI ESPECÍFIC D’ACTUACIONS PER L’ANY 2019 ENTRE  

LA UNIVERSITAT DE BARCELONA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local de l‟esborrany del conveni específic 
d‟actuacions per l‟any 2019, entre la Universitat de Barcelona i l‟Ajutntament de Guardiola de Berguedà, 
el contingut del qual es transcriu literalment a continuació: 
 

“REUNITS 
D’una part, el Sr. Joan Elias Garcia, Rector Magnífic de la Universitat de Barcelona, com a representant 
legal d’aquesta institució en virtut de les competències que preveu l’Estatut de la Universitat de Barcelona 
aprovat pel Decret 246/2003, de 8 d’octubre (DOGC núm. 3993, de 22 d’octubre). 
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I de l’altra part, el Sr. Josep Lara i Tristante, Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb 
adreça a Plaça Municipal número 3 i NIF de l’Ajuntament número P0809800F, càrrec que ostenta en virtut 
del Ple de l’Ajuntament d’elecció d’alcalde, celebrat en sessió de data 13-06-2015, certificació del qual 
s’annexa com a document número 1 d’aquest conveni.  
 
Ambdues parts, en l’exercici de les funcions que els hi estan legalment atribuïdes, reconeixent-se 
recíprocament la capacitat legal necessària, 
 
MANIFESTEN 
Que la Universitat de Barcelona, com a corporació de dret públic, té atribuïda, entre d’altres, la funció de 
col·laborar amb les administracions públiques, institucions i entitats privades amb la finalitat d’elaborar, 
participar i desenvolupar plans i accions que contribueixin al progrés de la ciència, de la difusió de la 
cultura i el desenvolupament de la societat. 
 
Que la Facultat de Geografia i Història, en el sí del Departament d’Història i Arqueologia, compta entre la 
seva oferta formativa amb un Màster Oficial d’Història Contemporània i Món Actual, que inclou una 
assignatura de pràctiques, de 5 crèdits, en la que es pot optar per fer pràctiques en el coneixement de la 
metodologia arqueològica. L’assignatura està coordinada per la professora Teresa Abelló i Güell, que és 
així mateix coordinadora de l’esmentat Màster.  
 
Que en el marc del programa d’actuacions que té projectades l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, a fi 
de promoure la dinamització econòmica del municipi, en col·laboració amb altres entitats, es vol potenciar 
l’aprofitament del patrimoni històric-cultural com a recurs patrimonial i a la vegada aconseguir promoure i 
estimular la conservació i protecció d’aquest.  
 
Que ambdues institucions estan interessades en concretar un marc de col·laboració comuna que permeti 
l’establiment de programes de cooperació. 
 
I, és per això que ambdues parts, conclouen en signar aquest acord marc que es basarà en les següents 
 
CLÀUSULES 
 
Primera 
L’objecte d’aquest conveni és l’establiment d’acords de col·laboració per a la realització d’accions 
específiques per l’any 2019, entre la Universitat de Barcelona, en particular amb el Departament d’Història 
i Arqueologia i concretament amb la Secció d’Història Contemporània i Món Actual, i l’Ajuntament de 
Guardiola de Berguedà.  
 
Segona 
La Universitat de Barcelona, en particular a través del Departament d’Història i Arqueologia, Secció 
d’Història Contemporània i Món Actual, designa com a coordinadora d’aquest conveni a la Dra. Teresa 
Abelló i Güell. Al seu torn, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, designa com a coordinador/a d’aquest 
conveni al Sr. Boris Lapuerta Coll, Regidor. 
 
Tercera 
Aquestes propostes d’actuació han estat acordades pels coordinadors del conveni i aprovades per les 
autoritats competents per cadascuna de les parts.  
 
Quarta 
Les actuacions específiques per l’any 2019 es concreten en: 
- Realització de les pràctiques dels alumnes del Màster Oficial d’Història Contemporània i Món Actual, 
centrades en la localització i estudi d’elements defensius de la guerra civil o la dictadura franquista; 
localització de l’anomenada cova “d’en Massana” i recollida de memòria oral.  
- Acollida dels estudiants del Màster Oficial d’Història Contemporània i Món Actual en pràctiques, 
allotjament i manutenció al municipi.  
- Cerca de fonts escrites i bibliografia sobre el jaciment on es desenvolupi l’actuació. 
- Realització d’actes de difusió i presentació de resultats dels treballs realitzats. 
 
Cinquena 
Per dur a terme aquestes actuacions, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà es compromet a assumir les 
despeses d’allotjament i manutenció de l’arqueòleg professional responsable de la tutoria de les 
pràctiques, la professora de la UB que les coordina i dels estudiants en pràctiques els dies que es realitzin 
tasques d’arqueologia de camp. Aquestes despeses es concreten en la quantitat aproximada de 
3.500,00€. 
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Així mateix, l’arqueòleg professional es farà càrrec de la direcció del treball de camp, la sol·licitud de 
permisos per les intervencions i serà el responsable de l’elaboració dels informes i les memòries que cal 
presentar a la Generalitat de Catalunya. Els honoraris de l’arqueòleg els assumeix la Universitat de 
Barcelona, a través del pressupost del Màster d’Història Contemporània i Món Actual, que suposa una 
quantitat de 350,00 €. 
 
La Universitat de Barcelona posa a disposició d’aquestes actuacions les instal·lacions del Laboratori 
d’Arqueologia Medieval on es desenvoluparan els treballs de tractament i estudi de materials recuperats 
en els treballs de camp. 
 
Sisena 
Les dues parts podran sol·licitar subvencions a altres organismes nacionals, regionals i internacionals que 
donin cobertura a les activitats programades. 
 
Setena 
Les qüestions litigioses que puguin sortir en la interpretació i compliment del conveni seran resoltes per 
acord d’ambdues parts i, si no fos possible aquest acord, les parts es comprometen a sotmetre’s a 
mediació abans d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció que pertoqui. 
 
Vuitena 
Aquest conveni iniciarà la seva vigència a partir de la data de la seva signatura i tindrà una durada de 
quatre anys.” 
 

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 el conveni específic d‟actuacions per l‟any 2019, entre la Universitat de Barcelona i 
l‟Ajutntament de Guardiola de Berguedà, anteriorment transcrit. 
 
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització de l‟anterior conveni. 
 
 

D) MOCIONS I ACORDS 
 
 
I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 21.30 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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