22/2020

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.00 hores del dia 26 de novembre de dos mil
vint, 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. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 01/03/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 18 DE
NOVEMBRE DE 2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 18 de novembre de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 18 de novembre de 2020.
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
CINQUANTA-CINC MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS
(55.246,23 €), 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 CINQUANTA-CINC MIL DOSCENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (55.246,23 €), i procedir al seu
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT PRESENTADA PER L’EMPRESA
“ACTIUTEC GRUP SL” CORRESPONENT A LA FACTURA NÚM FV-20-98 DE DATA 30 DE
SETEMBRE DE 2020” DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ ESPAI POLIVALENT A GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ”.
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A)

Número: 2020-0022 Data: 01/03/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 01/03/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 26 DE NOVEMBRE DE 2020

Vista la sol·licitud presentada per la empresa “ACTIUTEC GRUP SL”, mitjançant la qual sol·liciten
l’aprovació de la cessió de crèdit a favor de NOVICAP LIMITED, del dret de crèdit de 52.648.41€,
corresponent a la certificació num. 4 factura FV-20-98 de data 30 de setembre de 2020 de les obres de
“CONTRUCCIO ESPAI POLIVALENT COBERT” a 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 Ple en sessió de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Prendre raó de la cessió de crèdit esmentada i efectuar el pagament a NOVICAP LIMITED al
compte IBAN:GB76 BARC 2000 0042 8125 66BIC: BARCGB22

“Subministrament de 2 carros de neteja per la brigada municipal "Espace Liner individual de 100l".”,
Que ascendeix a: Dos mil cent vuitanta-cinc euros amb vint-i-i sis cèntims (2185,26€).
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 MARTIN MENA SL, pels Subministrament de 2 carros
de neteja per la brigada municipal "Espace Liner individual de 100l"., per la suma de 2185,26€ (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 Dos mil cent vuitanta-cinc euros amb vint-i-i sis
cèntims (2185,26€), (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 de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de manteniment i subministrament per reparació i revisió del vehicle municipal camionet AUSA
per la brigada”,
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Vist l’expedient de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:
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4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa “ACTIUTEC GRUP SL” i a la dipositària municipal”

Que ascendeix a: sis-cents trenta-tres euros amb onze cèntims (633,11€).
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:

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 sis-cents trenta-tres euros amb onze cèntims
(633,11€), (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) ACORD CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS/ASSOCIACIONS SENSE ÀNIM DE
LUCRE A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vista la convocatòria de subvencions a entitats/associacions sense ànim de lucre a Guardiola de
Berguedà aprovades per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió de data 3 de setembre de
2020, per activitats realitzades durant el 2020.

Número: 2020-0022 Data: 01/03/2021

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 TALLERS LA POBLA .- SR. JOSEP PUIG, pels
Serveis de manteniment i subministrament per reparació i revisió del vehicle municipal camionet AUSA
per la brigada, per la suma de 633,11€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària 450/21300,
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.

ENTITATS
TORRE DE GUAITA
AMPA
ALT BERGUEDÀ CCR
ASSOCIACIÓ CIVITAS CULTURA
AMICS DEL COL·LECCIONISME
ASSOCIACIÓ PROGAT ALT
BERGUEDÀ
SOCIETAT CAÇADORS L'ISARD
ASSOCIACIÓ DE DONES DE
GUARDOLA

ÀMBIT
ENSENYAMENT
ENSENYAMENT
ESPORTS
CULTURA
CULTURA

IMPORT SOL·LICITAT
1369,83
1500,00
3500,00
3500,00
2000,00

SOCIALS
ESPORTS

1600,00
2800,00

CULTURA

1500,00

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
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Vistes les sol·licituds presentades:

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.
Vistes les Bases específiques i la convocatòria per la concessió de subvencions a entitats/associacions
sense ànim de lucre a Guardiola de Berguedà, aprovades per la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, en sessió de data 3 de setembre de 2020 i publicades al taulell d’anuncis de la
corporació, a la web de l’Ajuntament i al BOP de data 15 de setembre de 2020.
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.

TOTAL CONCEDIT
971,97 €
1.128,03 €
1.991,33 €
1.562,11 €
1.027,79 €
1.000,00 €
1.508,67 €
910,11 €

Segon.- Autoritzar i disposar la despesa anteriorment citada, amb càrrec a les aplicacions
pressupostàries 340/48901, 330/48901, 320/48901 i 231/48901, del pressupost de l’exercici 2.020 per
fer front a les subvencions que s’atorguen.
Tercer.- Aprovar les condicions a què queda subjecte al present subvenció, i que es concreten en els
següents punts:
1.- La subvenció es destinarà a finançar les despeses produïdes per l’entitat durant L’ANY
2020.
2.- El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de l’obra o activitat com a molt tard el
dia 15 de desembre de 2020, mitjançant la presentació d’una memòria justificativa del
compliment de les condicions imposades en els instruments reguladors de la seva concessió,
així com de les activitats realitzades i els resultats obtinguts, i una memòria econòmica
justificativa del cost de l’activitat amb el contingut establert en l’article 72.2 del RLGS.
3.- El pagament de les subvencions s’efectuarà contra presentació de les justificacions de
l’activitat subvencionada; no obstant es podran efectuar pagaments a compte, a mesura que es
vagin presentant justificants de part de l’obra o activitat efectuada. El pagament anticipat o
bestreta de la subvenció abans de la justificació, s’efectuarà en casos puntuals que s’hauran
d’explicitar a l’acte de concessió. En aquest cas el termini per presentar les justificacions serà el
que s’hagi establert a l’acte de concessió.
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ENTITATS
TORRE DE GUAITA
AMPA
ALT BERGUEDÀ CCR
ASSOCIACIÓ CIVITAS CULTURA
AMICS DEL COL·LECCIONISME
ASSOCIACIÓ PROGAT ALT BERGUEDÀ
SOCIETAT CAÇADORS L'ISARD
ASSOCIACIÓ DE DONES DE GUARDIOLA
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Primer.- Aprovar l’atorgament de les subvencions que seguidament es detallen:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

Així mateix, 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.
Si l’import justificat és inferior a l’import de la subvenció demanada a l’Ajuntament de Guardiola
de Berguedà, l’Ajuntament podrà ajustar i disminuir la subvenció concedida.

5.- 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.
6.- 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.
Quart.- Notificar la present resolució a les entitats beneficiàries.
D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.15 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

-5-

Número: 2020-0022 Data: 01/03/2021

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.
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a) El /la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat 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.
b) 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.
c) Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
d) Els/les beneficiari/àries 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,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

4.- Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen 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.

