23/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 2 de setembre de dos mil vinti-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.

A)
B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 04/10/2021
HASH: 8bdc1b2c2c7e1e6bb8aba74a678397fb

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 22 D’AGOST
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 22 d’agost de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 22 d’agost 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
SETZE MIL QUATRE-CENTS SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (16.406,27 €), 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 de SETZE MIL QUATRE-CENTS
SIS EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS (16.406,27 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a
les consignacions pressupostàries corresponents.
3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
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Comprovat que el quòrum d’assistència acompleix amb allò que disposa l’article 98 c) del Decret
Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

Número: 2021-0027 Data: 04/10/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 04/10/2021
HASH: 0679bf051f6620db7244e6427ae2de76

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 2 DE SETEMBRE DE 2021

Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació SRA. BOMBOLLES el poper 5 de setembre de 2021”,
Que ascendeix a: cinc-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta cèntims (544,50 €).
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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Quart.- APROVAR la despesa per import de cinc-cents quaranta-quatre euros amb cinquanta
cèntims (544,50 €), (IVA inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

4) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN RELACIÓ A
LA CELEBRACIÓ DE LA 7ª EDICIÓ DE L’ESDEVENIMENT ESPORTIU SALOMON ULTRA
PIRINEU
Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat a la petició efectuada per
“l’Associació Esportiva Mountain Runners del Berguedà”, per dur a terme els propers 2 i 3 d’octubre de
2021, la 7ª edició de l’esdeveniment esportiu “Salomon Ultra Prinineu”, que transcorre en part del seu
recorregut pel terme municipal de Guardiola de Berguedà.
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, per unanimitat, acorda:
Primer.- Concedir el permís per la celebració els propers 2 i 3 d’octubre de 2021 de de l’esdeveniment
esportiu “Salomon Ultra Prinineu”.
Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que part de l’organització s’assumeixin totes les responsabilitats que es
puguin ocasionar amb motiu de la celebració de la prova esportiva, adoptant-se totes les mesures de
seguretat necessàries tant respecte a la seguretat de les persones participants, acompanyants, com de
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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 ERD FESTES, pels Serveis de realització d'actuació
SRA. BOMBOLLES el poper 5 de setembre de 2021, per la suma de 544,50 € (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.

l’organització, així com garantir el respecte l’entorn i al medi, comprometent-se a deixar-lo en les
mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a sol·licitar totes les autoritzacions i permisos
sectorials que siguin necessaris de l’organització de l’esdeveniment, en especial al Parc Natural Cadí
Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri la prova, així com disposar de totes les
assegurances necessàries per la realització de l’esdeveniment, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

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'expedient de modificació del contracte relatiu a les obres d’arranjament dels
paviments de la part central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà, d’acord amb l’informe
presentat pel Director tècnic de l’obra i valorat en la suma de 15.971,98 € (IVA Inclòs).
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera municipal.

D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12.58 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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Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb lo establert en 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,
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Vist l’expedient de modificació del contracte relatiu a les obres d’arranjament dels paviments de la part
central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà, d’acord amb l’informe presentat pel Director tècnic
de l’obra i valorat en la suma de 15.971,98 € (IVA Inclòs).
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5) ACORD APROVANT LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES
D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

