12/2020

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència LOCALRETMEET, essent les 18.00 hores
del dia 5 d’agost 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.

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)
B)

SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 9 DE JULIOL
DE 2020
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 9 de juliol de 2020.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 9 de juliol 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
QUATRE MIL VINT-I-NOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.029,60 €), 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 QUATRE MIL VINT-I-NOU
EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS (4.029,60 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a les
consignacions pressupostàries corresponents.

-1-

Codi Validació: 9HQFYTSKLR92WLK7SCT4A445X | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 6

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 03/09/2020
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

C)

HISENDA

Número: 2020-0013 Data: 03/09/2020

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.
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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 5 D’AGOST DE 2020

3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 12/2020
Proveïdor: Segons la relació adjunta

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).
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).
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N. Operació
Aplicació Import Text lliure
220200002594 2020
157,30 R.G.L. HORES DE CONFIGURACIO FIREWALL I
920 22700
INCIDENCIES CONTROL REMOT PER TREBALL DES
DE CASA COVID'19
220200002595 2020
508,38 INSMAN CADI MONTAR SOBREIXIDOR BASSA DE
161 21000
SANT LLORENÇ AIGUA
220200002596 2020
75,14 INGECAT ADMINIS SL COMPRA DE MATERIAL
920 22000
D'OFICINA SOBRES GRANS, PENS, RATOLI
REGIDORA I CLIPS
220200002597 2020
6,59 INGECAT ADMINIS SL COMPRA DE CAPSULES DE
920 22600
CAFÉ PER AJUNTAMENT
220200002598 2020
93,58 CONTAINERS DEL BERGUEDA SERVEI DE
450 21000
CONTENIDOR DE RUNA DE LES ESCOLES BELLES 2
M3
220200002599 2020
263,76 MATERIALS CASSERRES MATERIAL BRIGADA SERV
450 21000
GRALS DEL MES DE JULIOL
220200002600 2020
526,35 J. F. C. FACTURA OBRA AIGUA DE LES CASES NOVES
161 21000
HORES DE RETRO I M3 DE SORRA
220200002601 2020
18,63 CIMENTS COLLET SL COMPRA DE 4 SACS DE RAPIT
450 21000
PER BRIGADA DE L'AJUNTAMENT
220200002602 2020
90,53 SUPERMERCAT PETIT PREU MATEIRAL VALS
231 48000
ALIMENTS DEL MES DE JUNY SERVEIS SOCIALS .FAMILIES COVID'19
220200002603 2020
97,53 SUPERMERCAT PETIT PREU MATEIRAL NETEJA I
320 22100
DESINFECTANTS EDIFICIS EDUCATIUS COVID'19
TOTAL
1.837,79

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de Contracte de prestació de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de gestió tècnica de llum i sò per la Festa Major 2020”,
Que ascendeix inicialment a: dos mil quatre-cents vint euros (2420€). No obstant amb posterioritat
s’han anul.lat els cercaviles de la festa major, i que formaven part d’aquesta contractació, el seu preu
es veurà reduït a mil vuitanta-nou euros (1.089€) 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 9 de juliol de 2019.

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 mil vuitanta-nou euros (1.089€), (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 prestació de serveis per l’execució de l’actuació:
“Realització dels treballs de honoraris direccio facultativa, visats, registre mines, etc de "PROJECTE
PER L'ESTABILITZACIÓ I SOSTENIMENT DE LA MINA DE PETROLI DE RIUTORT"”,
Que ascendeix a: sis mil cinc-cents trenta-quatre euros (6534,00 €).
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 la contractació de l’empresa SR. MPS , Enginyeria mineroambiental, per la
Realització dels treballs de honoraris direccio facultativa , visats, registre mines, etc de "PROJECTE
PER L'ESTABILITZACIÓ I SOSTENIMENT DE LA MINA DE PETROLI DE RIUTORT", per la suma de
6534,00 € (Iva inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 432/62200, entenent acreditada la
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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.
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Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa GRUP PARENTESIS IMATGE I SO SL, pels Serveis
de gestió tècnica de llum i sò per la Festa Major 2020, per la suma de 1.089€ (Iva inclòs). amb càrrec
a la partida pressupostària338/22600, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

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).

Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de reparació urgent al Cementiri Municipal, subministre i col.locació de plaques noves de
pedra de Sant Vicenç, i manteniment de les plaques velles que amenaçaven caure.”,
Que ascendeix a: mil dos-cents seixanta-tres euros amb vint-i-quatre cèntims (1263,24€).
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 TERRADELLAS SL REFORMES D’HABITATGES, pels
Serveis de reparació urgent al Cementiri Municipal, subministre i col.locació de plaques noves de
pedra de Sant Vicenç, i manteniment de les plaques velles que amenaçaven caure , per la suma de
1263,24€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària 150/63201, 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 dos-cents seixanta-tres euros amb vint-i-quatre
cèntims (1263,24 €), (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
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6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
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Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Quart.- APROVAR la despesa per import de a sis mil cinc-cents trenta-quatre euros (6534,00 €),
(IVA inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

Vist l’expedient de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:
“Subministrament maquinari firewall MX64-HW i manteniment de 3 anys LIC-MX64-ENT-3YR per línia
de fibra, per connexions online teletreball personal ajuntament pel COVID'19.”,
Que ascendeix a: mil setanta-sis euros amb noranta cèntims (1076,90 €).
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.- 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 setanta-sis euros amb noranta cèntims (1076,90
€) (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.
8) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIO NÚMERO 3 I ÚLTIMA DE LES OBRES DE
REFORMA DE L’AJUNTAMENT I LA MILLORA DELS TANCAMENTS PRACTICABLES PER
ESTALVI ENERGÈTIC A GUARDIOLA
Vista la Certificació número 3 i última de les obres REFORMA DE L’AJUNTAMENT I LA MILLORA
DELS TANCAMENTS PRACTICABLES PER ESTALVI ENERGÈTIC A GUARDIOLA, presentada pel
contractista “MANEL COSTA DACHS”, i conformada per la direcció tècnica de l’obra, la qual ascendeix
a TRES MIL NOU-CENTS TRETZE AMB VINT-I-SET (3.913,27 €).
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.- Aprovar la Certificació número 3 i última de les obres de REFORMA DE L’AJUNTAMENT I LA
MILLORA DELS TANCAMENTS PRACTICABLES PER ESTALVI ENERGÈTIC A GUARDIOLA,
presentada pel contractista “MANEL COSTA DACHS”, i conformada per la direcció tècnica de l’obra, la
qual ascendeix a TRES MIL NOU-CENTS TRETZE AMB VINT-I-SET (3.913,27 €).
Segon.- Comunicar aquest acord al contractista i a la dipositària municipal.
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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.
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Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa Raul Gervilla Lopez, pels Subministrament maquinari
firewall MX64-HW i manteniment de 3 anys LIC-MX64-ENT-3YR per línia de fibra, per connexions
online teletreball personal ajuntament pel COVID'19., per la suma de 1076,9€ (Iva inclòs). amb càrrec a
la partida pressupostària920/62600, 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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

9) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIO NÚMERO 2 DE L'OBRA DE CONSTRUCCIÓ
D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vista la Certificació número 2 de les obres de CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista “ACTIUTEC GRUP, S.L.”, i conformada per
la direcció tècnica de l’obra, la qual ascendeix a CINQUANTA MIL VUIT-CENTS VINT-IQUATRE
EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (50.824,76 €).
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.

10) ACORD D’APROVACIÓ DE LA CESSIÓ DE CRÈDIT PRESENTADA PER L’EMPRESA
“ACTIUTEC GRUP SL” CORRESPONENT A LA FACTURA NÚM FV-20-64 DE DATA 30 DE
JUNY DE 2020” DE L’OBRA “CONSTRUCCIÓ ESPAI POLIVALENT A GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ”.
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 50.824,76 €,
corresponent a la certificació num. 2 factura FV-20-64 de data 30 de juny 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
Segon.- Comunicar aquest acord a l’empresa “ACTIUTEC GRUP SL” i a la dipositària municipal.
D) MOCIONS I ACORDS
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 18.30 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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Segon.- Comunicar aquest acord al contractista i a la dipositària municipal.
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Primer.- Aprovar la Certificació número 2 de les obres de CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT
COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista “ACTIUTEC GRUP, S.L.”, i
conformada per la direcció tècnica de l’obra, la qual ascendeix a CINQUANTA MIL VUIT-CENTS VINTIQUATRE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS (50.824,76 €).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

