
09/2019

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 29 D’ABRIL DE 2019

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 19.45  hores del dia 29 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 3 D’ABRIL 
DE 2019

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 3 d’abril de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 3 d’abril de 2019.

2) PROPOSTA DE CONTRACTES  MENORS  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  6/2019

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.

tercer Text lliure Import Aplicació
39317436V LA FLECA PRODUCTES BAGUESTS PER ESMORZARS 

DE TORRE DE GUAITA
16,20 2019       

330 22600
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39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ PER MAGATZEM 
OFICINA

106,54 2019       
450 21000

39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ PER FESTES 208,01 2019       
338 22600

39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ PER ESCOLES I 
ESCOLA BRESSOL

48,27 2019       
320 21200

39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ PER 
MANTENIMENT DE MAQUINARIA

58,58 2019       
450 21000

39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ SERVEIS D'AIGUA 3,75 2019       
161 21000

39331757D AGC MATERIAL DEL MES DE MARÇ CEMENTIRI 2,12 2019       
231 21200

200 ATELIER MANUAL DEL SECRETARI ACTUALITZAT PER 
OFICINA MUNICIPAL

75,00 2019       
920 22000

G58657909 FUNDACIO SALARICH CALDERER SERVEI DE NTEJA 
D'EDIFICIS MUNICIPALS DLE MES DE MARÇ.-

562,50 2019       
450 21000

77734175V BAR CADI DINAR PROTECCIO CIVIL DE LA TROBADA 
INTERCOMARCAL DEL GEGANTS DEL DIA 7/4/2019

195,00 2019       
338 22600

77745688F RGL SUBSCRIPCIO D'UNA LLICÈNCIA DE TEAM 
VIEWER PER OFICINA AJUNTAMENT.- PER TREBALLS 
DES DE CASA

250,00 2019       
920 21900

B60734498 CONSTRUCCIONS TERRADELLAS PROJECCIONS 
POLIURETA AL PASSADIS C CIVIC SORTIDA 
EMERGENCIA PENYA BLAU BRANA

3.025,00 2019       
920 62200

39387393P FORN CAL LLUïSET COMPRA DE 7 PANS PER 
TROBADA INTERCOMARCAL DE GEGANTS

88,50 2019       
338 22600

39355086Q MSS COMPRA BUTIFARRA CRUA PER TROBADA 
INTERCOMARCAL DE GEGANTS

377,74 2019       
338 22600

77739265R FRIT RAVICH DIFERENTS MATERIALS PER   TROBADA 
INTERCOMARCAL DE GEGANTS

174,66 2019       
338 22600

B60251725 FORN OBIOLS 29 KG DE PA TALLAT PER TROBADA 
INTERNACIONAL DE GEGANTS

87,00 2019       
338 22600

39317436V LA FLECA  29 KG DE PA TALLAT PER TROBADA 
INTERNACIONAL DE GEGANTS

89,90 2019       
338 22600

A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS ANUNCI PUBLICITAT 
REGIO 7 PER CARNESTOLTES DE GUARDIOLA

181,50 2019       
338 22600

TOTAL        5.550,27

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).
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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) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del regidor de cultura i promoció,  
per la contractació dels serveis de promoció i de difusió de les festes de la població durant l’exercici  
2019 per la suma de 1.452,00€ (Iva inclòs). 

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  APROVAR  la  contractació  de  l’empresa  BIFIDUS  PRODUCCIONS  SL,  pels  serveis  de 
promoció i de difusió de les festes de la població durant l’exercici 2019 per la suma de 1.452,00€ (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, així com per donar a conèixer les activitats i festes 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 mil quatre-cents cinquanta-dos euros  (1.452,00 €) (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 del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del regidor de cultura i promoció,  
per la reparació i el manteniment de les terrassetes i el sostre que cobreix la  caldera del Centre Cívic 
pel costat de Cal Badia, amb projecció de poliuretà transitable antilliscant, per la suma de 5.109,44€ 
(Iva inclòs). 

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa TERRADELLAS SL REFORMES D’HABITATGES, pels 
serveis de reparació i el manteniment de les terrassetes i el sostre que cobreix la  caldera del Centre  
Cívic  pel  costat  de  Cal  Badia,  amb  projecció  de  poliuretà  transitable  antilliscant,  per  la  suma  de 
5.109,44€  (Iva  inclòs),  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària  920/62200,  entenent  acreditada  la 
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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 i festes 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 cinc mil cent  nou euros amb quaranta-quatre cèntims 
(5.109,44€) (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

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del regidor de cultura i promoció,  
per la realització de serveis de formació de cant coral impartida durant el mes d’abril de 2019, amb 
motiu de les Caramelles,  per un import de 2.542,19€ (Iva inclòs). 

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de la Sra. MPH, pels serveis de formació de cant coral impartits  
durant el mes d’abril de 2019, amb motiu de les Caramelles, per un import de 2.542,19€ (Iva i impostos 
inclosos). amb càrrec a la partida pressupostària 920/22700, 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 i festes 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 dos mil cinc-cents quaranta-dos euros amb dinou cèntims, 
iva i impostos inclosos,  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
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Vist l’expedient  del  contracte menor  de serveis  tramitat a instàncies del  regidor  de Medi  ambient  i 
camins, per la realització dels treballs de direcció de les obres a executar pel Consell Comarcal del  
Berguedà dins del projecte de camins 2019, per un import de 3.394,36€ (Iva inclòs). 

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

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa ENGINYERIA DOSBES SLP, per la realització dels 
treballs de direcció de les obres a executar pel Consell Comarcal del Berguedà dins del projecte de 
camins  2019,  per  un  import  de  3.394,36€  (Iva  inclòs),  amb  càrrec  a  la  partida  pressupostària 
920/62700,  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), 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 tres-cents noranta-quatre euros amb trenta-sis 
cèntims, 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.

7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist el conveni específic signat amb la Universitat de Barcelona, sobre actuacions per l’exercici 2019, 
per la  promoció, dinamització econòmica i l’aprofitament del patrimoni Històric-cultural com a recurs 
patrimonial, estimulant la conservació i protecció del mateix.

Atès que la clàusula cinquena del referit conveni determina que la contraprestació econòmica de la 
Corporació, serà l’assumpció de les depeses originades per l’allotjament i manutenció, dels participants  
desplaçats.

Donat que, després de diferents peticions als allotjaments municipals, l’únic lloc on és possible allotjar  
als estudiants i mestres, ha estat l’Hostal Cal Batista de Bagà.

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 despesa d’allotjament i manutenció dels set estudiants i dues professores durant 
els dies 6 a 12 de maig de 2019, amb l’ Hostal Cal Batista, per l’import de 56.36€, per cada habitació 
doble, i l’import de 25.45€ per cada pensió complerta (iva exclòs en ambdós imports),  amb càrrec a la 
partida pressupostària 330/23000, entenent acreditada la necessitat de la despesa i el compliment dels  
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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 del conveni aprovat per la Junta de 
Govern  Local  del  dia  3  d’abril  de  2019,  així  com  per  la   promoció,  la  dinamització  econòmica  i  
l’aprofitament del patrimoni Històric-cultural com a recurs patrimonial 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.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

8) ACORD D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA REFORMA DE L’AJUNTAMENT 
I  LA  MILLORA  DELS  TANCAMENTS  PRACTICABLES  PER  ESTALVI  ENERGÈTIC  A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vista la memòria valorada elaborada per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves i 
Pujols, per la reforma de l’Ajuntament i la millora dels tancaments practicables per estalvi energètic a 
Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 48.396,37,00 € (IVA Inclòs).

Vist que dins del Programa Complementari de reforma i millora d’equipaments locals de la Diputació de 
Barcelona, se’ns va concedir un ajut econòmic de 49.900,00 € per dur a terme la referida actuació. 

Atès  que es  tracta d’una  actuació necessària per  poder substituir  tots  els  tancaments practicables 
exteriors que actualment són de fusta i vidre senzill, per uns tancaments d’alumini lacat de color marró 
imitació fusta, que compleixin amb les exigtències d’aïllament i confort  tèrmic interior i sobretot per 
millorar l’estalvi energètic de l’edifici, en una població en que la climatologia és molt rigorosa durant els 
mesos d’hivern. Les obres de reforma de la planta baixa, són per millorar l’accessibilitat de l‘ajuntament. 
La porta d’accés es millorarà amb un vestíbul que permeti garantir la temperatura interior i de conforme 
així com una millor accessibilitat.

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 la memòria valorada elaborada per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís 
Minoves i Pujols, per la reforma de l’Ajuntament i la millora dels tancaments practicables per estalvi 
energètic a Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 48.396,37,00 € (IVA Inclòs).

9) ACORD D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT I MILLORA DE 
DIVERSOS CAMINS PÚBLICS AL MUNICIPI DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vista la memòria valorada elaborada per l’Enginyer de Forests contractat per l’Ajuntament, el Sr.Albert 
Castells  Vilalta,  per  l’arranjament  i  millora  de  camins  públics  al  municipi  de  Berguedà,  amb  un 
pressupost de 46.913,01 € (IVA Inclòs).
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Vist que dins del Programa Complementari de millora de camins locals de la Diputació de Barcelona,  
se’ns va concedir un ajut econòmic de 46.913,57 € per dur a terme la referida actuació. 

Atès  que es  tracta  d’una  actuació  necessària  per  permetre  un  accés  digne i  segur  a  les  masies, 
explotacions  ramaderes  i  recursos  turístics  de la  zona,  així  com per  facilitar  el  trànsit  de vehicles 
d’emergències i vies d’evacuació en casos de necessitat.

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  la  memòria  valorada  elaborada  per  l’Enginyer  de  Forests  contractat  per 
l’Ajuntament, el Sr. Albert Catells Vilalta, per l’arranjament i millora de camins públics al municipi de 
Berguedà, amb un pressupost de 46.913,01 € (IVA Inclòs).

10)RESPOSTA A LA PETICIÓ  FORMULADA PER  “THE  BIKE  SIDE,  S.L.”  AUTORITZANT  LA 
REALITZACIÓ D’UNA MARXA CICLOTURISTA BUFF 4 CIMS

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada pel Sr. JVP, en nom i  
representació de l’empresa “THE BIKE SIDE, S.L.”, a través de la qual sol·licita autorització per dur a  
terme el proper 7 de juliol de 2019 la marxa cicloturista “BUFF 4 CIMS”, 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 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Concedir  el  permís  de  pas  per  la  celebració  el  proper  7  de  juliol  de  2019  de  la  marxa 
cicloturista “BUFF 4 CIMS”, 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 la prova esportiva, 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, i condicionat a  
que utilitzin la imatge corporativa de l’Ajuntament.

Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.

11)RESPOSTA  A  LA  PETICIÓ  FORMULADA  PER  “RPM  Racing,  SLU”  AUTORITZANT  LA 
REALITZACIÓ  DE  LA SEGONA EDICIÓ  DE  LA CURSA DE  MUNTANYA “GARMIN  TEAM 
TRAIL”

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la instància presentada pel Sr. JVP, en nom i  
representació de l’empresa “RPM Racing, SLU.”,  a través de la qual sol·licita autorització per dur a 
terme els propers 15 i 16 de juny de 2019 la cursa de muntanya per relleus “GARMIN TEAM TRAIL”,  
que transcorre en part del seu recorregut pel terme municipal de Guardiola de Berguedà.
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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 8 de juliol de 2015. 

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:

Primer.- Concedir el permís de pas per la celebració els propers 15 i 16 de juny de 2019 de la cursa de 
muntanya per relleus “GARMIN TEAM TRAIL”, 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 la prova 
esportiva, 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.

12)ACORD  CEDINT  AL  CONSELL  COMARCAL  DEL  BERGUEDÀ  L’AJUT  CONCEDIT  PEL 
MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I  IGUALTAT,  PEL PACTE 
D’ESTAT DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Vist que l’ajut que ens ha estat concedit  des de la Secretaria d’Estat  d’Igualtat,  del  Ministeri  de la  
Presidència, relacions amb les Corts i Igualtat, pel desenvolupament d’actuacions contra la violència de 
gènere, per la suma de 851,72 €.

Atès  que  l’ajut  va  destinat  a  dur  a  terme  projectes  o  programes  que  tinguin  com  a  finalitat  el  
desenvolupament de les mesures que es preveuen des del Pacte d’Estat.

Vist  que  des  del  Consell  Comarcal  del  Berguedà,  s’ha  ofert  als  Ajuntaments  de  la  comarca,  la 
possibilitat d’assumir de forma mancomunada accions en relació amb la Violència Masclista.

 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.- Cedir al Consell Comarcal del Berguedà l’ajut de 851,72 € concedit des de la Secretaria d’Estat  
d’Igualtat,  del  Ministeri  de la  Presidència,  relacions  amb les  Corts  i  Igualtat,  pel  desenvolupament 
d’acuacions contra la violència de gènere.

Segon.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà i a la tresorera municipal.

13)PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2018
 
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
 
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs        IMPORTS
Pressupost inicial de despeses 1.363.225,00
Modificacions de despeses 546.927,82
Pressupost definitiu de despeses 1.910.152,82
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Despeses autoritzades 1.177.923,98

Despeses compromeses 1.177.923,98

Obligacions reconegudes 1.159.323,75

Despeses ordenades                        1.108.647,65     

Pagaments realitzats 1.108.570,77

Obligacions pendents de pagament 50.752,98

2.  Exercicis tancats  

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici

 
160.816,10

Baixes -6.965,55

Pagaments realitzats 125.178.00

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici

 
28.672,55

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT

 
79.425,53

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

 1. Exercici en curs        IMPORTS
Pressupost inicial d'ingressos 1.363.225,00
Modificacions d'ingressos 546.927,82
Pressupost definitiu d'ingressos 1.910.152,82
Drets reconeguts 1.423.729.39

Devolucions 9.722,96

Baixes 10.713.68

Drets reconeguts nets 1.413.015,71

Recaptació neta 1.269.431,36

Obligacions pendents de cobrament 143.584,35

2.  Exercicis tancats  

Drets pendents cobrament inici exercici 378.334,66

Modificació saldos -15.227,06

Baixes 57.004,80

Recaptació 194.981.09

Drets pendents cobrament final exercici                            111.121,71 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT

 254.706.06

 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
a)      Drets Reconeguts nets
b)      Obligacions reconegudes netes
 

1.413.015.71
1.159.323,75

RESULTAT PRESSUPOSTARI 253.691,96

d)      Desviacions + de finançament
e)      Desviacions -  de finançament
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria
g)      Resultat d'operacions comercials

   -16.241,92
4.611.34

35.260,25

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT 277.321,63
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2.1.4. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit disponibles ascendeix a un total de 750.829.07€ de crèdits 
incorporables.
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)
 
2.1.5. Romanent de tresoreria:
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
  
+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2018 197.279,68
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 143.584.35
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 111.121,71
D’altres operacions no pressupostàries 5.398,12
- Saldos de cobrament dubtós -62.824,50

- Ingressos pendents d'aplicació

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2018

 
115.167,40

De pressupost de despeses. Exercici en curs 50.752.98

De pressupost de despeses. Exercicis tancats                      28.672,55   

De pressupost d'ingressos  

D'altres operacions no pressupostàries 35.741,87

- Pagaments pendents aplicació 0,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 
2018 853.706,01
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 935.818.29

ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT 
AFECTAT 25.916,21
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 909.902,08

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i  
l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària,  
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de 
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible  
recaptació, tenint en compte que:

El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 169.895,56€. Per  
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels 
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. Els percentatges que  
s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa vigent. (LRSAL)

Pendents  de  cobrament  (cap.  1  i  part 
capitol  3) Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat

2016
2015

5%
25%
25%
50%
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4t. Any                                              2014
5è any                                               2013
Anteriors                              2012

75%
100%
100%

2.3. En l’expedient s’adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l’exercici.   

2.4.  Respecte a l’estabilitat pressupostària: El  pressupost general  liquidat s’ajusta al compliment de 
l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària,  de  conformitat  amb  l’article  3.2  de  la  LGEP.  Resulta  un 
finançament per import de  296.448,24€. (cap 1 a 7  ingrés 1.406.625.87€ – cap 1 a 7 pagaments 
1.110.177,63€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la normativa de 
la SEC. 

FONAMENTS DE DRET: 
 L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 del Reial 
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
 
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció.
 
L’article  93.1  del  Reial  decret  500/90  estableix  que  la  liquidació  del  pressupost  posa de manifest 
diversos punts: 
 

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials, 
les  modificacions  i  els  crèdits  definitius,  les  despeses  autoritzades  i  compromeses,  les 
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2.      Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves 
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació 
neta.

 
L’article  93.2  del  Reial  decret  500/90  determina  que,  com  a  conseqüència  de  la  liquidació  del 
pressupost, s’hauran de determinar:
 

         Els  drets  pendents  de cobrament  i  les obligacions pendents de pagament a 31      de  
desembre

         El resultat pressupostari de l’exercici
         Els romanents de crèdit
         El romanent de tresoreria

 
L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el 
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran 
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons el que estableix 
l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades. 
 
CONCLUSIONS
 
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de  
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària. 
 
2a.  El  pressupost  general  liquidat  s’ajusta  al  compliment  de  l’objectiu  d’estabilitat  pressupostària 
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP , per tant no s’haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali 
com estableix  l’article  21 de la  Llei  2/2012 de 27 d’abril  d’estabilitat  Pressupostaria  i  sostenibilitat  
financera.
 
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost  
de l'exercici de 2018. 
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Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
 
1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, que en termes consolidats figura a la part 
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
 
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi.
 
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de la  
Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.                            

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.51 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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