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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 25 DE SETEMBRE DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 21.45 hores del dia 25 de setembre de dos mil  
divuit, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr.  
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr.  Boris Lapuerta i Coll,  el Sr. 
Marc Calmet i Calveras. 

Actua com a Secretària acctal. Na M.Immaculada Casals Casanova.

Comprovat  que el  quòrum d’assistència  acompleix  amb allò que  disposa l’article  98 c)  del  Decret  
Legislatiu 2/2003 de 28 d‘abril pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de  
Catalunya, el Sr. Alcalde obre la sessió amb subjecció de l’ordre del dia de la convocatòria.

A) HISENDA 

B) SOL·LICITUDS

C) URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ  DE L’ACTA DE LA SESSIÓ  DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 9  DE 
SETEMBRE DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 9 de setembre de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de setembre de 2018.

2) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DE  LA  RELACIÓ  DE  FACTURES  PRESENTADA  PER  LA 
INTERVENCIÓ MUNICIPAL

Vista la relació de factures presentada per la intervenció municipal, que ascendeix a la quantitat de 
DINOU MIL VUIT-CENTS DEU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (19.810,98 €), 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 DINOU MIL VUIT-CENTS DEU 
EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS (19.810,98 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a 
les consignacions pressupostàries corresponents.
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3) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  6/2018

Proveïdor: Segons la relació adjunta

C.I.F.: Els expressats a la relació.

Objecte del contracte: contracte menor de subministraments, serveis i  d'obres de la relació que es 
transcriu a continuació.

Condicions. Pressupost: Els expressats a la relació.
Termini d’execució: Subministraments en 15 dies, serveis en 3 mesos i obres en 6 mesos.
Altres condicions: Cap.
Partida: Les expressades a la relació.

Nom terc. Text lliure Import Aplicació N. Operació
J.A. ""LA TAVERNA"" FACTURACIO 3 

VALS ESMORZAR DEL CONCURS 
DE PINTURA RÀPIDA FESTA 
MAJOR 2018

15,00 2018       
338 22600

220180002854

ACN BAR CADI MENUS MUSICS DE LA 
FESTA MAJOR 2018

131,00 2018       
338 22600

220180002855

NRB CONFECCIO DE SENYERA PER 11 
DE SETEMBRE 2018

73,00 2018       
338 22600

220180002856

ON EN MARCHA 
SEGURIDAD Y 
VIGILANCIA

CONTRACTACIÓ SERVEIS DE  
VIGILANTS FESTA MAJOR 2018

319,44 2018       
338 22600

220180002857

IAC ""LA FLECA"" COMPRA DE 5 
COQUES DE FORNER GRANS PER 
11 DE STEMBRE 2018

25,00 2018       
338 22600

220180002858

FUNDACIÓ 
SALARICH-CALD
ERER

SERVEI DE NETEJA DEL MES 
D'AGOST 12 HORES. EDIFICIS 
VARIS

144,84 2018       
920 22700

220180002859

E. F. G. BUS  CURS DE CATALA PER GENT 
GRAN ORGANITZA 
DINAMITZADORA IMMA BOTELLA

999,75 2018       
231 22700

220180002860

S.C.A. CONTRACTACIO SESSIONS DE 
SALUT I ACTIVITAT FISICA I 
BENESTAR 2018

1.288,00 2018       
920 22700

220180002861

EDICIONS 
INTERCOMARCA
LS SL REGIO 7

CONTRACTACIÓ PUBLICITAT 
MERCAT BOLET I FIRA DEL VI I 
FORMATGE

290,40 2018       
338 22600

220180002862

TONI 
MONTERDE SL

CRONOMETRATGE DE LA PUJADA 
AL COLL DE SUBIRANA 2018

544,50 2018       
338 22600

220180002877

TOTAL RELACIO 3.830,93

La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia,  com a òrgan de contractació ACORDA: 
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1r. MANIFESTA que els contractes són necessaris per   la gestió i  el  funcionament dels servies 
municipals, la millora de la via pública, els parcs i equipaments de Guardiola de Berguedà , i que 
ha realitzat  la necessària consulta  al  mercat,  i  pot  afirmar que les propostes  són l’alternativa més 
favorable  als  interessos municipals  per ser  les més favorables des del  punt  econòmic i  altres 
condicions del servei, segons art. 118.1. LCSP.

2n. AFIRMA que no s’està alterant l’objecte del contracte per evitar l’aplicació de les regles generals de 
contractació, i el contractista no ha subscrit més contractes menors que individualment o conjuntament 
superin la xifra de 15.000 euros, en el cas de subministraments i serveis, i de 40.000 euros, en el cas  
d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any (punt 8 de l’art. 29 LCSP).

En el cas de contracte menor d’obres s’adjunten els pressupostos i informes tècnics pertinents i  NO 
s’adjunta el projecte d’obres, per  NO exigir-ho la normativa reguladora, o per  NO afectar l’estabilitat, 
seguretat o estanqueïtat de l’obra, (art. 118.2 LCSP).

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació  
dels  treball  de  substitució  de  la  lluminària  existent  a  les  Escoles,  (Sant  Llorenç  i  El  Patufet)  que 
actualment són tubs de fluorescents amb reactància i transformador, per llums de led, el que permetrà 
una millora de l’eficiència i un estalvi de fins al 50% per cada punt de llum. 

Vist el pressupost presentat per “Insman Cadí, SLU”, per la suma de 8695,00 € (IVA Ni Inclòs).
 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de contracte de subministrament de la la lluminària existent a les  
Escoles amb l’empresa “Insman Cadí, SLU”, mitjançant un contracte menor de subministrament, per un 
import de vuit mil sis-cents noranta-cinc euros (8.695,00 €) (IVA No Inclòs), amb càrrec a la partida 
pressupostària  320/21200,  entenent  acreditada  la  necessitat  de  la  despesa  i  el  compliment  dels 
requisits  fixats  a  l’aticle  118 de la  Llei  9/2017,  d’acord  amb els  antecedents  i  informes  obrants  a 
l’expedient.

Segon.-  MANIFESTAR que el  contracte  és  necessari  per  la  gestió  i  el  funcionament  dels  serveis 
municipals, així com per una millora en l’eficiència i estalvi energètic i que s’ha realitzat la necessària 
consulta  al  mercat,  i  es  pot  afirmar  que  la  proposta  és  l’alternativa  més  favorable  als  interessos 
municipals per ser les més favorables des del punt econòmic i altres condicions del servei, segons art.  
118.1. LCSP.

Tercer.-  AFIRMAR que no s’està  alterant  l’objecte  del  contracte  per  evitar  l’aplicació  de les regles 
generals  de  contractació,  i  que  els  contractistes  no  ha  subscrit  més  contractes  menors  que 
individualment  o  conjuntament  superin  la  xifra  de  15.000  euros,  en  el  cas  de  subministraments  i 
serveis, i de 40.000 euros, en el cas d’obres (art. 118.3 LCSP), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la despesa per import de vuit mil sis-cents noranta-cinc euros (8.695,00 €) (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.

D) MOCIONS I ACORDS
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I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 22.30 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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