17/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 14 de juny de dos mil vint-i-ú,
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)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 06/07/2021
HASH: 8bdc1b2c2c7e1e6bb8aba74a678397fb

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE MAIG
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 31 de maig de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 31 de maig 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
TRENTA-UN MIL SET-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS (31.783,03 €), 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 TRENTA-UN MIL SET-CENTS
VUITANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS (31.783,03 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:

-1-

Codi Validació: 76N4ZKK4HLADRF6HHQ7J5NQSK | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 14

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: 2021-0017 Data: 06/07/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 06/07/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 14 DE JUNY DE 2021

“Serveis de realització d'actuació PREGÓ PEYU dins dels actes de la festa Major 2021 el poper 6
d'agost de 2021”,
Que ascendeix a: dos mil cent setanta-vuit euros (2178, 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:

Quart.- APROVAR la despesa per import de a dos mil cent setanta-vuit euros (2178,00 €), (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 de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació CIRC FILIXIC, -TUB D'ASSAIG 7,70-, dins dels actes de la festa
Major 2021 el poper 8 d'agost de 2021”,
Que ascendeix a: MIL VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS (1028,5€).
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 TUB D’ASSAIG 7.70 a traves de EDR FESTES, pels
Serveis de realització d'actuació CIRC FILIXIC, dins dels actes de la festa Major 2021 el poper 8
d'agost de 2021, per la suma de 1028,5€ (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.
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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).
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa EL CORRAL DE L’HUMOR SLU a traves de EDR
FESTES, pels Serveis de realització d'actuació PREGÓ PEYU dins dels actes de la festa Major 2021
el poper 6 d'agost de 2021, per la suma de 2178€ (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.

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 mil vint-i-vull euros amb cinquanta cèntims
(1028,5€), (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) 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 BUENRITMO PRODUCCIONES SL, pels Serveis de
realització d'actuació GRUP THE PENGUIS "REGGAE PER XICS"-, dins dels actes de la festa Major
2021 el proper 7 d'agost, per la suma de 4235€ (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 QUATRE MIL DOS -CENTS TRENTA-CINC EUROS
(4235€), (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) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació REVETLLA DE SANT JOAN -REBUDA FLAMA I CASTELL DE
FOCS"-, dins dels actes de la festa de Sant Joan, el poper 23 de juny de2021”,
Que ascendeix a: dos mil dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta cèntims (2238,5€).
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.

-3-

Número: 2021-0017 Data: 06/07/2021

Que ascendeix a: QUATRE MIL DOS -CENTS TRENTA-CINC EUROS (4235€).
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“Serveis de realització d'actuació GRUP THE PENGUIS "REGGAE PER XICS"-, dins dels actes de la
festa Major 2021 el poper 7 d'agost de 2021”,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa DIABLES DE SANT ANDREU, pel Serveis de
realització d'actuació REVETLLA DE SANT JOAN -REBUDA FLAMA I CASTELL DE FOCS"-, dins dels
actes de la festa de Sant Joan, el poper 23 de juny de 2021, per la suma de 2238,5€ (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.

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 de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:
“Subministrament pre filtre per la bomba astrapool de 7,5 cv montatge i accessoris per la Piscina
municipal.”,
Que ascendeix a: mil tres-cents quaranta euros amb quaranta-vull cèntims (1340,48€).
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 pre filtre
per la bomba astrapool de 7,5 cv montatge i accessoris per la Piscina municipal., per la suma de
1340,48€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària 920/62300, 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 mil tres-cents quaranta euros amb quaranta-vull
cèntims (1340,48€), (IVA inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
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Quart.- APROVAR la despesa per import de a dos mil dos-cents trenta-vuit euros amb cinquanta
cèntims (2238,5€), (IVA inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.
8) ACORD DEVOLUCIÓ AVAL DE LES OBRES DE CONDICIONAMENT DE LA CAPTACIÓ I
CONNEXIÓ DE LA FONT DE SANT LLORENÇ I MANTEIMENT I CONSERVACIÓ DE LA XARXA
D’AIGUA POTABLE DES DEL DIPÒSIT DE SANT MIQUEL A LA CARRETERA DE BAGÀ

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Acordar la devolució de l’aval presentat per l’empresa “SALVADOR SERRA, S.A”, com a
garantia de les obres de “Condicionament de la captació i connexió de la Font de Sant Llorenç i
manteniment i conservació de la xarxa d’aigua potable des del dipòsit de Sant Miquel a la Carretera de
Bagà”.
Segon.- Notificar el present acord a la peticionària i a la Tresorera municipal.
9) ACORDANT L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE PER LA CONCESSIÓ ADMINISTRATIVA DE
L’EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA PISCINA MUNICIPAL I SERVEIS EN QUANT A LA NETEJA,
CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA
MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
ANTECEDENTS
I.- Mitjançant resolució d’Alcaldia de data 18 de març, l’Alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, va aprovar l’inici de l’expedient administratiu per dur a terme el contracte per la concessió de
la gestió i explotació del servei de bar de la piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment
de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà.
Característiques del contracte:
PRESTACIÓ EN RÈGIM DE CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR DE LA
PISCINA MUNICIPAL, NETEJA, CONTROL D’ENTRADES, I MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS DE LA PISCINA MUNICIPAL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Procediment: OBERT

Tramitació: ORDINÀRIA
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Tipus de contracte:
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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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Vist l’informe elaborat per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves i Pujols en data 2
de juny de 2021, a través del qual manifesta que: ”En data 2 de juny de 2021, els serveis tècnics
municipals de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà han realitzat una visita - inspecció per comprovar
les obres realitzades per el condicionament de la captació de la font de Sant Llorenç i el manteniment i
conservació de la xarxa d’aigua potable des del dipòsit de Sant miquel a la carretera de Bagà a
Guardiola de Berguedà, havent finalitzat les obres i transcorregut el període de garantia de 5 anys
sense cap incidència, escau procedir al retorn de l’aval bancari dipositat amb la devolució de la
fiança en el seu dia dipositada per un import de 1.484,50 €”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Mitjançant escrit de data 25 de maig de 2021, l’empresa “SALVADOR SERRA, S.A”, adjudicatària de
les obres de “Condicionament de la captació i connexió de la Font de Sant Llorenç i manteniment i
conservació de la xarxa d’aigua potable des del dipòsit de Sant Miquel a la Carretera de Bagà”,
sol·licità la devolució de la garantia definitiva de 1.484,50 € mitjançant aval núm. 2110008929 del
Banco de Santander.

CONCESSIÓ SERVEI
PÚBLIC
Accepta variants: No

Cànon anual: 200,00 €

Impostos: 42,00 €

Total: 242,00 €

Valor estimat del
contracte: 400,00 €

Impostos: 84 €

Total: 484,00 €

Data d'inici execució:
juny 2021

Data fi execució:
Setembre 2021

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Si

Durada execució:
1 temporada estiu

Durada màxima (inclosa
pròrroga): 2 temporades
estiu
Garantia complementària:
No

II.- Per Junta de Govern de data 29 d’abril de 2021, es va acordar l’aprovar l’expedient de contractació,
mitjançant procediment obert, el contracte relatiu a la prestació en règim de concessió de la gestió i
explotació del bar de a piscina municipal, neteja, control d’entrades i manteniment de les instal·lacions
de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà, convocant la seva licitació i aprovant el Plec de
Clàusules administratives particulars que regeixen el contracte.
III.- L’anunci de licitació fou publicat en el perfil del contractant en data 29 d’abril de 2021, amb el
contingut contemplat a l’annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
IV.- El dia 31 de maig de 2021, es va constituir la mesa de contractació, i un cop constituïda, es va
verificar públicament l’obertura de pliques. En primer lloc la mesa qualificà la documentació continguda
al sobre A i no havent-se observat defectes o omissions esmenables a la documentació presentada,
procedí a l’obertura del sobres B, amb el resultat que consta a l’acta.
V.- El dia 2 de juny de 2021, es va reunir novament la mesa de contractació, procedint en primer lloc a
la lectura de les valoracions que depenen d’un judici de valor (SOBRE B), i seguidament es procedí a
l’obertura del SOBRE C que contenia l’oferta econòmica.
Per part de la Mesa es procedí a la valoració de les propostes amb les puntuacions que seguidament
es detallen:
LICITADOR
SANDRA
MORENO

PUNTUACIÓ CRITERIS
JUDICI DE VALOR

PUNTUACIÓ
AUTOMÀTICS

CRITERIS

TOTAL

ARENAS
20

80

100

VI.- Mitjançant ofici de data 2 de juny de 2021, es procedí a efectuar el requeriment documental que
havia presenta una oferta més avantatjosa, de conformitat amb lo establert a l’article 140.1 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
VII.- Dins del termini a l’efecte conferit s’aportà la documentació requerida.
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CPV:
Accepta
(Serveis
renovació: No

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Classificació
55410000
d’hostaleria)

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.- DECLARAR VÀLIDA la licitació convocada mitjançant procediment obert, del contracte relatiu
a la prestació en règim de concessió de la gestió i explotació del bar de a piscina municipal, neteja,
control d’entrades i manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de
Berguedà, amb subjecció a l’oferta presentada, al Plec de clàusules administratives particulars.

Cinquè.- Notificar el present a acord a l’adjudicatària.
10) ACORD D’ACCEPTACIÓ DE LA CESSIÓ D’UN NÍNXOL I DEL TRASLLAT DE RESTES
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada per la Sra. RBC, a
través de la qual sol·licita que les restes del nínxol núm. 8 del centre dreta, siguin traslladades per a
l’altre nínxol de la seva propietat situat al núm. 6 fons (3ª fila); alhora que sol·licita el rescat de la
concessió del nínxol núm. 8 del centre dreta.
Havent-se comprovat que està al corrent de pagament de les despeses de cementiri.
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.- Autoritzar el trasllat de les despulles del nínxol núm. 8 centre dreta, al nínxol núm. 6 fons (3ª
fila).
Segon.- Acceptar la cessió del nínxol, núm. 8 centre dreta, rescatant la concessió de la sepultura, i
procedint a abonar el 30% de la taxa actual al tractar-se d’una sepultura que té més de 20 anys, a
l’empara de lo establert a l’article 6.4 de l’Ordenança Fiscal número 8, reguladora de la Taxa per la
prestació del servei de cementiri.
Tercer.- Notificar el present acord al peticionari i a la dipositària municipal.
11) ACORD CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A PROFESSIONALS I MICROEMPRESES DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ AFECTADES ECONÒMICAMENT PER LES CONSEQÜÈNCIES
DE LA COVID-19
Vista la convocatòria de subvencions destinades a persones treballadores autònomes i microempreses
que s’hagin vist perjudicades econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, en
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Quart.- Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en termini de 15 dies.
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Tercer.- INDICAR a l’adjudicatària que en el dia i hora que oportunament li seran comunicats haurà de
concórrer a la formalització del contracte en document administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- ADJUDICAR a la Sra. SANDRA ARENAS MORENO, el contracte relatiu a la prestació en
règim de concessió de la gestió i explotació del bar de a piscina municipal, neteja, control d’entrades i
manteniment de les instal·lacions de la piscina municipal de Guardiola de Berguedà, amb subjecció a
l’oferta presentada i al Plec de clàusules administratives particulars.

concret que s’hagin vist obligades a tancar establiments o a reduir la seva activitat amb la conseqüent
reducció d’ingressos que això ha suposat, i que tinguin la seva seu fiscal a Guardiola de Berguedà.

CÀMPING EL BERGUEDÀ, S.L
ACJ
PARTENOPE FOOD
AAR
SALUT I EMPRESA PJ, S.L
FSE
FPS
APC
CAL GUARDIOLA, S.L
JCA
MJM
RPF
MGZ

16
18
19
20
341
22
23
24
25
27

DATA SOL·LICITUD
22/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
24/03/2021
25/03/2021
25/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
26/03/2021
29/03/2021

28
29
30
362
36
37
39
43
47
49
50
471
51

29/03/2021
30/03/2021
30/03/2021
31/03/2021
13/04/2021
15/04/2021
20/04/2021
21/04/2021
27/04/2021
28/04/2021
28/04/2021
29/04/2021
30/04/2021

Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 28/2003, de 17 de
novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu Reglament de desenvolupament,
aprovat pel Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, (en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129
del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995,
de 13 de juny (en endavant ROAS).
Vista l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament, que fou aprovada per acord del ple de data
23 de desembre de 2.009 i publicada al Butlletí Oficial de la Província número 53 de 3 de març de
2.010.
D’acord amb les Bases específiques i la convocatòria per la concessió de subvencions destinades a
persones treballadores autònomes i microempreses que s’hagin vist perjudicades econòmicament per
la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, aprovades per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, en sessió de data 17 de març de 2021 i publicades al taulell d’anuncis de la corporació, a
la web de l’Ajuntament i al BOP de data 25 de març de 2021.
Examinades i valorades les subvencions resulta el següent detall:
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EMPRESA/AUTÒNOM
TECNOAPPLE, S.L
IRP
IAC
LJR
MOBLES COSTA CASA SILLÉ, S.L.
NAC
INSMAN CADÍ, S.L
AGA
MLE
MBS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vistes les sol·licituds presentades:

A

CONCEDIDA

IAC

B

DENEGADA

LJR
MOBLES COSTA CASA SILLÉ,
S.L.

B

DENEGADA

A

CONCEDIDA

NAC

A

CONCEDIDA

1000,00 €
No justifica la minoració
d’ingressos
No ha contestat el
requeriment - DESISTIMENT
1150,00 €
1250,00 €

INSMAN CADÍ, S.L

A

DENEGADA

AGA

A

CONCEDIDA

Incompliment requisits art. 4
Bases (no tancament – servei
essencial)
1250,00 €

MLE

A

CONCEDIDA

1150,00 €

MBS

A

CONCEDIDA

1000,00 €

CÀMPING EL BERGUEDÀ, S.L

A

CONCEDIDA

1050,00 €

ACJ

A

CONCEDIDA

1000,00 €

PARTENOPE FOOD

A

DENEGADA

AAR

A

CONCEDIDA

Incompliment requisits art. 4
Bases
1050,00 €

SALUT I EMPRESA PJ, S.L

B

CONCEDIDA

1000,00 €

FSE

A

CONCEDIDA

1000,00 €

FPS

A

CONCEDIDA

1000,00 €

APC

A

CONCEDIDA

1000,00 €

CAL GUARDIOLA, S.L

A

CONCEDIDA

1150,00 €

JCA

B

DENEGADA

MJM

A

CONCEDIDA

Incompliment requisits art. 4
Bases
1000,00 €

RPF

A

CONCEDIDA

1000,00€

MGZ

B

CONCEDIDA

1000,00 €

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 l’atorgament de les subvencions que seguidament es detallen:
MOTIU/IMPORT

EMPRESA/AUTÒNOM
TECNOAPPLE, S.L

1000,00 €

IRP

1000,00 €

MOBLES COSTA CASA SILLÉ, S.L.

1150,00 €

NAC

1250,00 €

AGA

1250,00 €

MLE

1150,00 €

MBS

1000,00 €

CÀMPING EL BERGUEDÀ, S.L

1050,00 €
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TECNOAPPLE, S.L

OPCIÓ CONCEDIDA/DENEGADA MOTIU/IMPORT
1000,00 €
A
CONCEDIDA

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

EMPRESA/AUTÒNOM

ACJ

1000,00 €

AAR

1050,00 €

SALUT I EMPRESA PJ, S.L

1000,00 €

FSE

1000,00 €

FPS

1000,00 €

APC

1000,00 €

CAL GUARDIOLA, S.L

1150,00 €

MJM

1000,00 €

RPF

1000,00€

MGZ

1000,00 €

IAC

DENEGADA

LJR

DENEGADA

INSMAN CADÍ, S.L

DENEGADA

PARTENOPE FOOD

DENEGADA

JCA

DENEGADA

MOTIU/IMPORT
No justifica la minoració
d’ingressos
No ha contestat el
requeriment DESISTIMENT
Incompliment requisits
art. 4 Bases (no
tancament – servei
essencial)
Incompliment requisits
art. 4 Bases
Incompliment requisits
art. 4 Bases

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa anteriorment citada, amb càrrec l’aplicació pressupostària
48001/430 del pressupost de l’exercici 2021.
Quart.- Aprovar les condicions a què queda subjecte al present subvenció, i que es concreten en els
següents punts:
1.- Els beneficiaris hauran de donar compliment a les condicions estipulades per l’atorgament
de l’ajut econòmic concedit, establertes a l’Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament, la Llei general de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
2.- Els beneficiaris hauran de mantenir l’activitat com a mínim fins a 31 de desembre de 2021.

3.- Els beneficiaris hauran de donar compliment de les obligacions socials, fiscals, comptables,
laborals o de conservació de documents.

4.- Els beneficiaris d’aquestes ajudes estaran obligats a prestar col·laboració, i a facilitar
quantes evidencies siguin requerides en l’exercici de les funcions de control que corresponguin.
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EMPRESA/AUTÒNOM

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Denegar l’atorgament de les subvencions que seguidament es detallen:

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu
literalment a continuació:
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I
L’ENTITAT NITS MUSICALS PER L’ORGANITZACIÓ DE CONCERTS DINS L’EDICIÓ 2021 DEL
FESTIVAL D’ESTIU

REUNITS:
D’una part, la Sra. ÀAU, que intervé en qualitat de regidora de cultura de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà i amb domicili a la Plaça Municipal, 3 de Guardiola de Berguedà (08694).
I d’altra part, la Sra. SEP, amb domicili a la Plaça Municipal, núm. 4, en qualitat de secretària de l’entitat
Nits Musicals, proveïda de NIF núm. G-611788224 i inscrita en el Registre d’Entitats del Departament de
Justícia de la Generalitat de Catalunya amb número 17.953; en nom i representació d’aquesta entitat, en
virtut del seu nomenament com a secretària de l’Associació, d’acord amb l’acta de la seva Junta de data 3
de febrer de 2010.
MANIFESTEN:
El festival de Nits Musicals a Guardiola de Berguedà és, a més d’un esdeveniment cultural, és una eina
de desenvolupament econòmic del territori, comptant engany ja amb la seva 57ª edició.
Que l’AJUNTAMENT està interessat en col·laborar amb el festival en l’edició 2021 del Festival.
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12) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE l’AJUNTAMENT DE
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I L’ENTITAT NITS MUSIALS PER L’ORGANITZACIÓ DE
CONCERTS D’ESTIU DINS L’EDICIÓ 2021 DEL FESTIVAL D’ESTIU
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Cinquè.- Notificar la present resolució als beneficiaris.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5.- Els beneficiaris hauran de comunicar qualsevol alteració significativa que es produeixi amb
posterioritat a l’atorgament i reintegrar els fons rebuts en el cas de no complir de les bases
reguladores o en cas que sigui necessària la corresponent renúncia.
6.- Els beneficiaris estan obligats a sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control
financer que realitzi la Intervenció de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui
requerida en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
7.- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, s’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de
presentació de les justificacions.
8.- Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol subvenció pública
concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud. La subvenció atorgada serà compatible
amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix
l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total
del projecte/activitat a desenvolupar,
9.- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció
concedida.
10.- S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha manifestat expressament
les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la data de la notificació de la
present resolució.
11.- En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix l’Ordenança General
de Subvencions de l’Ajuntament, la Llei general de Subvencions i el seu Reglament de
desenvolupament.

Que la Diputació de Barcelona, dins del marc del catàleg de serveis de l’any 2021 del Pla de la xarxa de
Govern Locals, ha concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut de 2200,00 € per les
despeses ocasionades per l’organització del festival.
I per tal d’establir els termes en què es concentrarà aquesta col·laboració, les parts subscriuen el present
conveni que es regirà pels següents,
PACTES
PRIMER.- OBJECTE
L’objecte del present conveni és la participació de l’AJUNTAMENT en l’organització dels concerts que es
realitzin a Guardiola de Berguedà dins de l’edició de 2021 del festival Nits Musicals.
SEGON.- APORTACIONS DE LES PARTS

2.-PER PART DE NITS MUSICALS:
NITS MUSICALS durà a terme concerts de música en el municipi de Guardiola de Berguedà.
TERCER.- ORGANITZACIÓ
Nits Musicals, és responsable de la producció tècnica del Festival, per bé que L’AJUNTAMENT hi
col·laborarà tot facilitant-li l’accés a les infraestructures, materials i serveis de què disposi, com ara, espais
públics municipals, entaulats, escenaris, instal·lacions elèctriques, tanques de seguretat, etc...
L’AJUNTAMENT, a més, posarà a disposició de Nits Musicals els mitjans de difusió, promoció i publicitat
de què disposi, com ara agendes culturals, web de l’AJUNTAMENT, banderoles publicitàries, etc., per tal
que NITS MUSICALS pugui utilitzar-los per a promocionar i difondre les activitats del festival.
QUART.- JUSTIFICACIÓ DE L’ACTIVITAT I DESPESA
NITS MUSICALS, haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 15
de desembre de 2021, mitjançant la presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació
dels comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa, d’acord amb els formularis obrants a
la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).
CINQUÈ.- PAGAMENT
El pagament de la subvenció es realitzarà 100% prèvia la presentació de la documentació justificativa
esmentada al punt anterior.
Abans del pagament el /la beneficiari/ària haurà d’acreditar fefaentment trobar-se al corrent de pagament
de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
SISÈ.- ALTRES OBLIGACIONS
NITS MUSICALS es compromet a:
- Executar les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona administració,
bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
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L’AJUNTAMENT farà una aportació a Nits Musicals per un import de DOS MIL DOS-CENTS EUROS
(2.200,00 €).
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1.- PER PART DE L’AJUNTAMENT:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Les aportacions de les parts en virtut d’aquest acord consistiran en:

- Sotmetre’s a les actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la intervenció
general de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les
actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
- Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts. S’hauran de
conservar per un període no inferior a 6 anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació
de les justificacions.
- A fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i de la Diputació de
Barcelona en l’execució dels projectes o de les activitats, en el material imprès que editi l’entitat referent a
les activitats portades a terme conjuntament amb l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, incloent el
logotip de l’Ajuntament en tot s els elements informatius i publicitaris relacionats amb l’activitat objecte
d’aquest acord.

- Complir la normativa vigent sobre espectacles públics i activitats recreatives, així com gestionar
i contractar els serveis preventius sanitaris que corresponguin d’acord amb la reglamentació vigent.
- L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada cas
corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la subvenció concedida.
SETÈ.- VIGÈNCIA
El present conveni serà vigent durant l’exercici 2021.
VUITÈ.- CAUSES D’EXTINCIÓ
El present conveni finalitzarà de forma automàtica per l’extinció del termini de vigència previst a la
clàusula anterior, sempre que s’hagin complert tots els seus termes i condicions.
Constituiran causes de resolució anticipada d’aquest acord:
- L’acord mutu de les parts.
- L’incompliment de les seves clàusules per qualsevol acord de les parts, previ escrit a la part
incomplidora per tal que en el termini d’un mes l’esmeni.
- Qualsevol altra determinada en la legislació vigent.
NOVÈ.- COMPATIBILITAT AMB ALTRES SUBVENCIONS
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres administracions o ens
públics o provats. Tanmateix l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
DESÈ.- PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
Les parts d’aquest acord s’autoritzen recíprocament el tractament automatitzat de les dades de caràcter
personal facilitades amb motiu de la subscripció o execució del mateix, per al seu ús en el compliment
dels pactes i obligacions derivats del present acord, i en consisteixen la cessió a terceres persones que
intervinguin en l’execució o gestió d’aquest compromís, per a la finalitat abans establerta, amb subjecció,
en tot moment, a la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal, i al reglament 1720/2007, de 21 de desembre, de desplegament de la indicada Llei orgànica.
Les persones titulars de les dades de caràcter personal incorporades als respectius fitxers automatitzats
podran exercir en tot moment el seu dret d’accés, rectificació i cancel·lació de dades, en els termes de la
legislació aplicable, tot adreçant la seva petició escrita a la persona titular del fitxer automatitzat que
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- La contractació d’una assegurança de responsabilitat civil i de danys personals a les persones
que participen en l’organització i/o execució dels concerts del festival que se celebrin en el municipi de
Guardiola de Berguedà.
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- Fer-se càrrec de la liquidació dels drets d’autor que es derivin de les actuacions que es realitzin
en el marc del festival.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Pagar els materials i serveis contractats per NITS MUSICALS per a la realització de les
activitats acordades.

continguin les mateixes, a través de l’adreça indicada a l’encapçalament del present document o de
qualsevol altra que amb posterioritat i a aquest efectes els sigui notificada.
ONZÈ.- RÈGIM JURÍDIC SUPLETORI
En tot allò no previst en el present conveni s’estarà al que estableix L’Ordenança General de Subvencions
de l’Ajuntament, la Llei General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
I perquè així consti, ambdues parts el signen, per duplicat i a un sol efecte, al lloc i hora indicats a
l’encapçalament del present escrit.

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.

Tercer.- Comunicar aquest acord a l’entitat Nits Musicals.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14.00 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

-14-

Número: 2021-0017 Data: 06/07/2021

Segon.- Facultar a la regidora de cultura per la signatura i formalització del citat acord.
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Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’entitat Nits
Musicals, anteriorment transcrit.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

