
15/2018

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 7 D’AGOST DE 2018

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14.30 hores del dia 7 d’agost 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 24  DE 
JULIOL DE 2018

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 24 de juliol de 2018.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 de juliol de 2018.

2) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ  4/2018

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

0,00 220180002208
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SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

83,06
2018       
231 22600

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

35,19
2018       
320 22100

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

15,63
2018       
920 22600

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

34,90
2018       
340 22600

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

105,01
2018       
340 22600

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

106,08
2018       
338 22600

220180002208

SUPERMERCAT PETIT 
PREU SA

SUBMINISTRAMENTS ABRIL 
MAIG I JUNY DIFERENTS 
SERVEIS

30,36
2018       
330 22600

220180002208

CONSELL COMARCAL DEL 
BERGUEDA

SERVEI DE TRANSPORT 
ALIMENTS CREU ROJA DEL MES 
DE JULIOL

32,15
2018       
231 22300

220180002209

INSMAN CADI S.L.U
NEVERA BEKO DE 106 PER 
MENJADOR ESCOLAR

305,00
2018       
920 62300

220180002210

CLUB ORIENTACIO 
BERGUEDA

DESPESA ORGANITZACIO 
ACTIVITAT MICROSPRINT 
D'ORIENACIO 25/7/2018

150,00
2018       
340 22600

220180002211

MCG
COMPRA DE PRODUCTES PER 
EXCURSIO FI DE CURS ESCOLA 
BRESSOL

9,24
2018       
320 22600

220180002212

FORN I PASTISSERIA 
OBIOLS SL

12 COQUES PER REVETLLA DE 
SANT JOAN

216,00
2018       
338 22600

220180002213

INGESCO LIGHTNING 
SOLUTIONS

INGESCO PROPOSTA PER 
REVISIO ANUAL DEL 
PARALLAMPS DE L'ESCOLA

159,72
2018       
320 21200

220180002214

PRODUCTES PBM SL
MATERIAL PER VIA PUBLICA, 
BOSSES ESCOMBRARIES I 
PAPER DE WC EDIFICIS

216,74
2018       
450 21000

220180002215

AGENCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL 
BERGUEDA

TAXA COBRAMENT PROCES 
SELECTIU MODUL D - 
SOCORRISTES-

121,00
2018       
943 46700

220180002216

RCL
HORES DE MANTENIMENT 
EQUIPS INFORMATICS DEL MES 
DE JULIOL

125,84
2018       
920 22700

220180002217

BARDDINET SA
ROM PUJOL COMPRA DE 3 PACS 
PER CREMAT DE LA FESTA 
MAJOR

240,49
2018       
338 22600

220180002218

JVF
PRODUCTES PER FARMACIOLA 
DE LA PISCINA MUNICIPAL

17,49
2018       
340 22100

220180002224

FOS ASSESSORIA SA
TREBALLS DE MODIFICACIO 
VEHICLE  ADF NISSAN 4777-GYF 
LEGALITZACIÓ BOLA

114,95
2018       
450 21300

220180002225
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ASSOCIACIO CULTURAL 
CIVITAS CULTURA

ASSOC CIVITAS CULTURA 
ACTUACIO DIA 21/7/2018 
""KAROLI L'HOME RODA""

556,60
2018       
330 22600

220180002302

TV CASOLIVA JOSEP 
CASOLIVA ARMENGOU

LLOGUER EQUIPS PER 
ACTUACIO HOME ROSA 
21-7-2018

54,45
2018       
330 22600

220180002303

MÀQUINARIA FORNELLS
FIL DE NYLON PER 
DESBROSSADORES JARDINS

149,00
2018       
171 21000

220180002304

TOTAL DE LA RELACIÓ 4-2018 2.878,90

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).

3) 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 
TRENTA-DOS  MIL  CENT  SETANTA-NOU  EUROS  AMB  SEIXANA CINC  CÈNTIMS  (32.179,65€), 
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 TRENTA-DOS MIL CENT 
SETANTA-NOU EUROS AMB SEIXANA CINC CÈNTIMS (32.179,65€), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació  
del servei de seguretat durant els dies 10 i 11 d’agost de 2018, amb motiu dels actes de la Festa Major  
per la suma de 712,00 € (IVA No Inclòs) en favor de l’empresa “Nordeste Servicios Integrales 2003, 
S.L”.

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.
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- APROVAR la contractació de serveis amb “Nordeste Servicios Integrales 2003, S.L”, mitjançant 
un contracte menor de serveis, per un import de set-cents dotze euros (712,00 €) (IVA No Inclòs), amb 
càrrec a la partida pressupostària 338/22600, 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, 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 set-cents dotze euros (712,00 €) (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.

5) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria de Festes per la 
contractació de “Produccions Pears, S.L.”, per la realització del pregó de la Festa Major d’enguany a 
càrrec de l’actor Joan Pera, el proper dia 10 d’agost de 2018, per la suma de 500,00 € (IVA No 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 “Produccions Pears, S.L.”, per la realització del pregó de la Festa 
Major  d’enguany  a  càrrec  de  l’actor  Joan  Pera,  el  proper  dia  10  d’agost  de  2018,  mitjançant  un  
contracte menor de serveis, per un import de cinc-cents euros (500,00 €) (IVA No Inclòs), amb càrrec a 
la partida pressupostària 338/22600, 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, 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-cents euros (500,00 €) (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.
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6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de la regidoria d’esports per la  
contractació d“Arakatu Experiences”, per la realització el proper dia 13 d’agost de 2018, amb motiu dels 
actes de la Festa Major d’enguany d’una activitat esportiva per infants, per la suma de 120,00 € (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 d“Arakatu Experiences”, per la realització d’una activitat esportiva 
per  infants,  el  proper  dia 13 d’agost  de 2018 amb motiu dels  actes  de la Festa  Major  d’enguany, 
mitjançant un contracte menor de serveis, per un import de cent vint euros (120,00 €) (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’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, 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 cent vint euros (120,00 €) (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.

7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de l’Alcalde pel reconeixement de 
l’obligació i  vistat del  projecte de la sala polivalent davant de col·legi  d’arquitectes, per la suma de 
2.501,43€ (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 el contracte menor de serveis tramitat a instàncies de l’Alcalde pel reconeixement  
de l’obligació i vistat del projecte de la sala polivalent davant de col·legi d’arquitectes, per la suma de 
2.501,43€ (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’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, 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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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 un euros amb quaranta-tres cèntims 
(2.501,43 €) (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) ACORD  DE  CONCESSIÓ  DE  LLICÈNCIA  URBANÍSTICA  PER  LA  CONSTRUCCIÓ  D’UN 
COBERT AGRÍCOLA RAMADER A LA FINCA DEL PLA D’EROLS

Atès que el Sr. JPV, es va presentar la sol·licitud de Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable per a 
la construcció d’un cobert agrícola-ramader a la finca del Pla d’Erols, a les runes de l’antiga masia, amb 
referència  cadastral 08098A003000060000UU,  d’acord amb el  projecte  signat  i  visat  per  l’Enginyer 
Agrònom JMDF, col·legiat núm. 557 per el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb 
número d’expedient 201700565 i numero visat E1700839 en data 31/01/2018.

Quadre superfícies:

Superfícies construïdes plantes
Reconstrucció  cobert  agrícola 
(restes antiga masia)

Planta baixa: 126,00 m2

(dimensions : 14,75 x 8,55 m, alçada màxima 7 m)
Planta sotacoberta; 41,15 m2

Cobert existent (annex) 80,85 m2

(dimensions: 11,55 x 7,0 m, alçada 6m)
Total coberts 206,85 m2

 
Atès que es va emetre informe de Secretaria en relació amb la legislació aplicable i el procediment a 
seguir en relació amb la concessió de llicència urbanística en sòl no urbanitzable.
 
Atès que els Serveis Tècnics van emetre informe sobre la concessió de la llicència, i a més van fer  
constar si era necessari  l'informe  de la Direcció general de Polítiques Ambientals i medi natural (Parc 
Natural) i del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya.
 
Atès que en data 4-07-2018 amb numero registre entrada 531, s’ha rebut l’informe preceptiu sol·licitat a 
la  Direcció  General  de polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural  (  parc  natural  Cadí-Moixeró)  sobre el  
projecte de construcció d’un cobert agrícola a la finca de Pla d’Erols a guardiola de Berguedà, on en les  
conclusions s’informa favorablement.

Atès que en data 25-07-2018 amb número de registre entrada n.602 ,s’ha rebut una comunicació del 
Departament d’Agricultura, Ramaderia ,Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, en resposta 
a  la  sol·licitud  del  informe  preceptiu,  on  ens  responen  dient:  “  us  informem  que  d’acord  amb  la 
normativa  vigent,  el  decret  40/2014  ,les  explotacions  extensives  i  semi  intensives  i  les  seves 
instal·lacions no estan subjectes al compliment de distàncies a altres explotacions ramaderes i altres 
instal·lacions que puguin suposar un risc. Per  tot això ,  no escau emetre informe de distàncies en 
relació a les obres a la finca “Pla d’Erols de Guardiola de Berguedà, donat que l’activitat ovina serà  
semi intensiva”.

Atès  que l’expedient  va ser  sotmès a informació pública durant  un termini  de vint  dies, mitjançant 
anunci publicat al Diari Regió 7 en data 22 de juny de 2018 i al BOP en data 28 de juny de 2018, sense 
que durant el citat termini s’hagi formulat cap al·legació.
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Examinada la documentació que l'acompanya, i conformitat amb el que disposen els articles 53.1 b) del  
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28  
d'abril,  i  72.1  del  Reglament  d'obres,  activitats  i  serveis  de les  entitats  Locals,  aprovat  pel  Decret 
179/1995, de 13 de juny,
 
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.- Concedir Llicència Urbanística en Sòl no Urbanitzable al Sr. JPV, per a la construcció  d’un 
cobert agrícola-ramader a la finca  del Pla d’Erols d’acord amb el projecte signat i visat per l’Enginyer 
Agrònom JMDF, col·legiat núm. 557 per el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb 
número d’expedient 201700565 i numero visat E1700839 en data 31/01/2018. A la finca del pla d’Erols 
amb referència cadastral 08098A003000060000UU, qualificat com a sòl no urbanitzable.

 Les actuacions s'ajustaran en la seva execució al contingut del projecte  signat i visat per l’Enginyer 
Agrònom JMDF, col·legiat núm. 557 per el Col·legi Oficial d’Enginyers Agrònoms de Catalunya, amb 
número d’expedient 201700565 i numero visat E1700839 en data 31/01/2018, a l’informe del serveis 
tècnics,  a  l’informe  de  la  Direcció  General  de  Polítiques  Ambientals  i  Medi  Natural  (Parc  natural 
Cadí-Moixeró)  i  a  l’informe  del  Departament  d’Agricultura,  Ramaderia  ,Pesca  i  Alimentació  de  la 
Generalitat de Catalunya, que s’acompanyen a la present, així com a les determinacions establertes a 
les Normes Subsidiàries Vigents al municipi de Guardiola de Berguedà.

Així  mateix  caldrà  en  tot  cas  preservar  el  sòl  afectat  per  l'actuació,  així  com  complir  tots  els  
condicionants legalment establerts per a l'obtenció dels subministraments necessaris i l'assoliment dels 
nivells de sanejament adequats, amb les degudes garanties de seguretat, salubritat i no contaminació.

Segon.-  Les  obres  s'han d'iniciar  en un termini  màxim d'1 any,  a  partir  de la  notificació d'aquesta 
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a 
partir de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

9) ACORD DE CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA URBANÍSTICA PER A L’AMPLIACIÓ DEL REFUGI DE 
SANT JORDI

Vist el projecte d’execució presentat pel Sr. ACR, en nom i representació de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC), per l’ampliació del Refugi de Sant Jordi d’aquest terme municipal, 
que constitueix sòl classificat de no urbanitzable, segon les Normes Subsdiàries vigents.

Vist que el projecte esmentat va ser sotmès al tràmit previst als articles 48 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme i 57.2.a) del Decret 305/2006, de 18 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, i aprovat definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central en sessió de data 25 d’abril de 2017.

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.-  Atorgar  al  Sr.  ACR,  en  nom  i  representació  de  la  Federació  d’Entitats  Excursionistes  de 
Catalunya (FEEC),  la llicència d’obres sol·licitada per  l’ampliació del  Refugi  de Sant Jordi  d’aquest 
terme municipal, condicionada al compliment de les recomanacions establertes a la resolució de la  
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Comissió  Territorial  d’Urbanisme,  i  al  compliment  de  les  demés  prescripcions  establertes  en  els 
informes sectorials emesos pels organismes sectorials, que s’acompanyen a la present. 

Segon.-  Les  obres  s'han d'iniciar  en un termini  màxim d'1 any,  a  partir  de la  notificació d'aquesta 
resolució, essent en tot cas la durada màxima d'execució de l'obra de 3 anys, a comptar igualment a 
partir de la notificació d'aquesta resolució.

Tercer.- Notificar aquesta resolució al peticionari.

10) ACORD  D’APROVACIÓ  DEL  CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  EL  CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ I  L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA PER A LA GESTIÓ DEL 
SERVEI DE MENJADOR ESCOLAR

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni de col·laboració entre 
el Consell Comarcal del Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola per a la gestió del servei de menjador  
escolar, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR  
ESCOLAR
 

 REUNITS 
 
D’una part l’Il·lm. David Font i Simon com a president del Consell Comarcal del Berguedà, assistit per la  
Sra. Lourdes Anglada i Codina, en qualitat de Secretaria del Consell Comarcal del Berguedà, que dóna fe  
de l’acte. 
 
De l’altra part, el Sr. Josep Lara i Tristante, com a alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,  
assistit per la Sra. Elisabet Benitez i Vilajoana, en qualitat de Secretaria de l’Ajuntament de Guardiola de  
Berguedà, que dóna fe de l’acte. 
 
ACTUEN    
 
El primer, en ús de les atribucions previstes al Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual  
s’aprova el text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya i degudament facultat per aquest  
acte per acord de Consell de Presidència de 13 de juny de 2018. 
 
El segon en qualitat d’alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en ús de les atribucions pròpies  
del seu càrrec. 
 
En ús de les seves atribucions es reconeixen plena capacitat jurídica  per a aquest acte i, 
 
 

EXPOSEN   
 
Des del curs 1980/81 l'Escola Sant Llorenç, de Guardiola de Berguedà, compta amb servei de menjador  
escolar. 
 
Que un nombre considerable d’alumnes que cursen ensenyament d’educació infantil i primària a l'Escola  
Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà està previst que utilitzin habitualment el servei de menjador colar.  
El curs 2017-2018 són un total de 20 alumnes usuaris d’aquest servei de forma diària i amb caràcter fix. 
 
La disposició addicional 1 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei escolar de  
menjador  als  centres docents  públics  de titularitat  del  Departament  d’Ensenyament  estableix  que els 
Consells Comarcals que, d’acord amb el que disposa el Decret 219/1988, d’1 d’agost, de delegació de  
competències de la Generalitat de Catalunya a les comarques en matèria d’ensenyament, vulguin assolir  
la competència per a la gestió dels menjadors escolars hauran de subscriure el corresponent conveni  
amb el Departament d’Ensenyament. 
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L’article 10è de l’esmentat Decret estableix que la gestió del servei escolar de menjador es podrà realitzar  
a  través  de convenis  amb establiments  oberts  al  públic,  entitats  o  institucions que ofereixin  garantia  
suficient de la correcta prestació del servei. 
L’article 10.3 de l’ esmentat Decret estableix que en els convenis amb Consells Comarcals o d’altres  
institucions a què fan referència els apartats c) i  e),  als respectius convenis s’establirà la fórmula de  
prestació del servei. La contractació del personal necessari per a la prestació del servei de menjador es  
durà a terme per les entitats esmentades, de les quals dependrà laboralment d'acord amb la legislació  
corresponent. 
 
Que el Consell Comarcal del Berguedà i el Departament d’Ensenyament van signar el  28 de novembre  
de 2013 un conveni de col·laboració pel  qual  el  Departament d'Ensenyament delegava en el  Consell  
Comarcal  la  gestió  dels  serveis  de  menjador  i  transport  escolar  i  altres  prestacions  en  matèria  
d’ensenyament. 
 
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà havia demanat, mitjançant escrit de data 7 de maig de 2014 i  
núm. de registre d'entrada 2014/1194,  fer-se càrrec de la gestió del menjador escolar, mitjançant alguna 
de les formes previstes en l'article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig, pel qual es regula el servei  
escolar de menjador als centres docents públics de titularitat del Departament d'Ensenyament. 
 
En data 1 de setembre de 2014 es va signar conveni de col·laboració entre el Consell  Comarcal del  
Berguedà i l’ajuntament de Guardiola de Berguedà per a la gestió del servei de menjador escolar.  
 
Vist  que l’article 49.h)1r de la Llei 40/2015 d’1 d’octubre estableix que els convenis han de tenir una  
duració determinada no superior quatre anys, és convenient formalitzar un nou conveni de col·laboració  
que creï un marc estable, d’acord amb la normativa establerta al Decret 160/96, de 14 de maig, abans  
esmentat,  que  articuli  convenientment  les  relacions  entre  el  Consell  Comarcal  del  Berguedà  i,  
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i que estableixi les atribucions i responsabilitats de cadascuna  
d’ambdues parts per tal de facilitar la prestació del servei esmentat, de conformitat amb les següents: 
 
 

CLÀUSULES   
 
Primera.- Constitueix  l’objecte  del  present  conveni  la  col·laboració  entre  el  Consell  Comarcal  del  
Berguedà i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà en la prestació del servei de menjador escolar. 
  
Segona.- L’Ajuntament col·labora en la gestió del servei escolar de menjador d’aquest centre docent i  
assumeix les responsabilitats que li  son inherents amb subjecció al  Pla de funcionament aprovat  pel  
Consell Escolar i la direcció del centre.  
 
Per  a  la  prestació  del  servei  escolar  de  menjador,  l’Ajuntament  està  autoritzat  a  utilitzar  els  locals  i  
instal·lacions del centre dins les normes establertes pel centre i el calendari i horaris escolars.  
 
L’Ajuntament  vetllarà  pel  compliment  de  la  normativa  sanitària  i  es  farà  càrrec  del  manteniment  i  
conservació dels locals i instal·lacions utilitzats, així mateix, serà responsable de l'ús de les instal·lacions  
de  cuina  i  menjador  i  dels  danys  i  desperfectes  que  es  puguin  derivar  de  la  seva  utilització  i  del  
funcionament del servei de menjador. 
 
Tercera.- El Consell Comarcal del Berguedà com a ens gestor dels menjadors escolars, per la delegació  
de  competència  efectuada  pel  Departament  d'Ensenyament,  es  reserva  la  facultat  d'inspeccionar  la  
prestació del servei de menjador, sense perjudici de les facultats d'inspecció que corresponguin a altres  
Departaments de la Generalitat, podent formular les observacions i si escau els requeriments necessaris  
per a l’adequat compliment del servei. 
 
Quarta.- El servei de menjador escolar es prestarà, preferentment mitjançant la seva concessió a una  
empresa del  sector,  degudament  acreditada o bé, si  això no és possible,  mitjançant personal  laboral  
contractat a tal efecte i adquirint els corresponents subministraments. 
 
En el supòsit que l’ Ajuntament presti directament el servei escolar de menjador, el personal contractat  
dependrà,  a  tots  els  efectes,  de  l’esmentat  Ajuntament,  que  assumirà  com  a  empresa  totes  les  
responsabilitats derivades d’aquesta relació laboral. 
 
L’Ajuntament  haurà  d’acreditar  trimestralment  l’abonament  dels  salaris  d’aquest  personal,  (cuiner/a,  
monitors/es) i la corresponent cotització a la Seguretat Social, mitjançant la presentació de còpies dels  
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respectius rebuts de nòmina i dels butlletins de la Seguretat Social (models TC1 i TC2) davant el Consell  
Escolar del Centre. 
 
Quan, per a la prestació del servei escolar de menjador, l’Ajuntament opti per a la contractació d'una  
empresa  del  sector,  l’Ajuntament  vetllarà  per  respectar  els  principis  de  publicitat,  concurrència,  
transparència,  confidencialitat,  igualtat  i  no  discriminació,  i  l’adjudicació  del  contracte  a  l’oferta  que  
tècnicament i econòmicament sigui més avantatjosa.  
 
L'empresa haurà d'acreditar estar inscrita en el Registre Sanitari d’Indústries i Productes Alimentaris del  
Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (RSIPAC).  
 
L’esmentat contracte amb l’empresa haurà de preveure la possibilitat de subrogació del personal que fins  
aquells moments hagués prestat serveis de menjador escolar del centre, en els termes previstos a l’article  
44 de l’Estatut dels Treballadors i als Convenis col·lectius del sector corresponent. 
 
Cinquena.- L’empresa adjudicatària de la gestió del servei de menjador està obligada a contractar i a  
pagar  una  pòlissa  d’assegurança  que  garanteixi  les  conseqüències  econòmiques  derivades  de  la 
responsabilitat  civil  que  li  pugui  correspondre  per  danys  i/o  perjudicis  corporals,  materials  i/o  
conseqüèncials consecutius per acció o omissió a tercers en la gestió del menjador del centre públic 
“Escola Sant Llorenç”. Aquesta pòlissa haurà d’incloure, com assegurat addicional a l’Ajuntament i, dins  
de la clàusula de riscs coberts  s’inclouran especialment els riscos derivats dels productes que formen  
part del menjar  i de l’activitat de gestió del  menjador. El capital assegurat ha de ser com a mínim de  
600.000,00 € per sinistre i any.  
 
L'empresa adjudicatària  del  servei  de menjador  està  obligada a lliurar  a  la  Generalitat  de Catalunya  
(Departament d'Ensenyament), dins dels 15 dies posteriors a la data de comunicació de l'adjudicació, una  
còpia legitimada de la pòlissa d'assegurança de Responsabilitat Civil subscrita i del rebut corresponent.  
Anualment haurà de lliurar a la Generalitat de Catalunya, còpia del rebut corresponent al pagament de la  
mateixa.  
En  la  pòlissa  d'assegurança  sol·licitada  es  preveurà  la  renúncia  a  possibles  reclamacions  contra  la  
Generalitat de Catalunya, i contra d'altres empreses de serveis contractades per aquesta.  
 
Sisena.- El servei de menjador escolar, a més de proporcionar l’àpat als alumnes i tenir-ne cura, inclou la  
seva atenció durant el  període interlectiu del  migdia,  és a dir,  el  comprès entre la finalització de les  
activitats lectives ordinàries en horari de matí, i l’inici de les que es desenvolupen en horari de tarda o fins  
a la finalització del període de prestació del servei de menjador, en el supòsit d’horari intensiu al matí. 
 
Setena.- Tindran  la  consideració  d'usuaris  del  servei  de  menjador  escolar  els  alumnes degudament  
matriculats o inscrits. També en pot ser usuari, el personal docent i d’administració i serveis del centre. 
 
Vuitena.- El Consell Escolar de l'Escola Sant Llorenç de Guardiola de Berguedà es compromet a aprovar  
el  pla  de funcionament  del  servei  de menjador  (el  qual  pot  contemplar  la  creació d’una comissió de 
seguiment del funcionament del menjador), i remetre’l als Serveis Territorials d’Ensenyament per tal que  
sigui autoritzat pel director territorial. S’adjunten com a annex al present Conveni: un exemplar del Pla,  
còpia  de  les  assegurances,  còpia  del  certificat  de  riscos  laborals  i   còpia  declaració  jurada  sobre  
compliment de la llei de protecció de dades. 
 
L’organització i funcionament del servei de menjador escolar ha de respectar la programació general i el  
normal desenvolupament de les activitats lectives ordinàries del centre i s’ha de dur a terme, d’acord amb  
el pla de funcionament anual del servei que ha aprovat el Consell Escolar del Centre. 
 
En el pla de funcionament s'ha d’especificar el funcionament i organització general del servei de menjador  
escolar i ha de contenir com a mínim les següents dades: 
 

- Modalitat de gestió d'acord amb l'article 10 del Decret 160/1996, de 14 de maig. 

- Preu aprovat del servei tant per als comensals habituals com per als esporàdics, així com el que es  
prevegi per a la resta de personal autoritzat a fer ús del menjador, que no pot superar el preu màxim 
de menjador establert pel Departament d'Ensenyament. 

- Ingressos i despeses que serveixen per determinar el preu del menjador amb especial referència als  
costos de personal, en cas de contractació directa. 

- Instal·lacions,  mobiliari  i  elements   destinats  al  servei  de  menjador  escolar  i  espais  d'esbarjo  
complementaris. 

- Capacitat màxima de les instal·lacions referida al nombre de comensals. 
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- Previsió de torns de menjador quan sigui necessari pel nombre d'usuaris. 

- Previsió d'usuaris, diferenciant personal docent, d'administració i alumnat, amb indicació del nombre  
d'aquests darrers que tinguin dret a la gratuïtat del servei. 

- Personal necessari per a la correcta prestació del servei. 

- Estudi qualitatiu i quantitatiu dels menús i planificació dels mateixos. 

- Membres de la Comissió de seguiment de menjador escolar, en cas d'existir. 

- Altres mesures organitzatives, de seguretat i higiene i de règim disciplinari que es duguin a terme. - I  
cal adjuntar: 

 
a) Còpia  de  pòlissa  d’assegurances  que  garanteixi  les  conseqüències  econòmiques 
derivades de la responsabilitat civil. 
 
b) Còpia del certificat del compliment de la llei de riscos laborals i declaració jurada sobre  
el compromís de l’entitat a donar les instruccions adequades per tal que els monitors treballin  
d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades. 
 

Novena.-  La Comissió de seguiment del servei de menjador escolar està formada per 1 representant del  
claustre de professorat del centre, per 1 representant de l'Associació de Mares i Pares de l'Escola,
1 representant de l’empresa que serveix el  menjar,  1 representants de l’Ajuntament de Guardiola  de 
Berguedà i 1 representant de les monitores de menjador. 
 
Les finalitats i tasques d’aquesta Comissió de seguiment del menjador escolar són: 
  
A) Emetre propostes per a modificar el pla de funcionament que aprova el Consell Escolar durant el curs  

o per als cursos següents 
 
B) Controlar els aspectes econòmics, tot garantint que els possibles superàvits reverteixin en el mateix  

servei 
 
C) Aquesta Comissió, i en especial, l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ha de vetllar perquè, en la  

prestació del servei de menjador escolar, s’acompleixi la normativa vigent dictada pel Departament de 
Salut,  relativa  a  les  qüestions  higièniques  i  sanitàries  sobre  elaboració,  manipulació  i  transport  
d’aliments, així com la normativa específica del servei que aprovi el Departament d’Ensenyament 

 
D) Facilitar les següents dades i documentació en les dates indicades: 
 

1. Supervisió i  control de la documentació administrativa que permet assegurar que el servei  es  
presta amb garanties suficients: 
 
 1.1.Pla de funcionament aprovat pel Consell Escolar (segons clàusula vuitena): a  inici de   

curs 
 1.2.Assegurances de responsabilitat civil: pòlissa i rebuts de pagament: a inici de  curs i   

segons períodes de pagament. 
 1.3.Contracte  Ajuntament-empresa  prestadora  del  servei:  a  inici  de  curs  i  si  hi  ha    

modificacions i addendes segons correspongui. 
1. 4.Acreditació de l’abonament dels salaris i TC2 del personal contractat (cuiners i  monitors) per  

l'empresa, AMPA o Ajuntament per a la prestació del servei: trimestralment. 
 
2. Acreditació  que l’empresa concessionària  està  inscrita  en el  Registre  d’Indústries  i  Productes  

Alimentaris del Departament de Sanitat de la Generalitat de Catalunya (RSIPAC): a inici de curs. 
 
3. Informe d'avaluació de final de curs sobre el funcionament del servei (segons clàusula novena). 
 
4. Inventari de material: inici i final de curs. 
 
5. Supervisió i control de la gestió econòmica del servei.  
 
6. Pagaments a l'empresa en concepte de menjador gratuït i d'ajuts de menjador: trimestralment. 
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7. Llista d'ingressos i despeses de la prestació del servei de menjador: a finals de curs. 
Preu del menjador desglossat per components amb l'IVA corresponent: a inici de curs. 
 
8. Control periòdic de l'assistència real al menjador dels alumnes "obligatoris" i dels beneficiaris d'ajut  

de menjador: mensualment. 
9. Control anual dels aspectes sanitaris de les instal·lacions del menjador: desprès del control de 

Sanitat (un cop l’any). 
 
10. A la  finalització  del  curs  escolar,  la  Comissió  de  seguiment  del  funcionament  del  menjador  

escolar  ha d’elaborar  un informe sobre el  funcionament  del  servei,  que ha  de ser  tramès al  
Consell Comarcal del Berguedà. Entre les dades a especificar cal contemplar, la mitjana d’usuaris  
reals, el nombre de torns i espais utilitzats, el número de monitors i si escau, de personal de cuina,  
detallar la forma de contractació i si és amb empresa/es especialitzades, raó social (especificació  
del  representant  legal  i  telèfon  i/o  adreça  de  correu  electrònic),  breu  balanç  econòmic  de  
tancament del curs escolar, obres de reforma a les instal·lacions de cuina i menjador, etc.  

 
Desena.-  L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà vetllarà pels menús, per tal que la dieta dels usuaris  
sigui  correcta,  equilibrada  i  saludable,  d’acord  amb les  recomanacions  nutricionals  i,  si  escau,  amb  
l’assessorament del Consell Comarcal del Berguedà.              . 
 
Onzena.-  El  Consell  Comarcal,  dins  el  seu  àmbit  territorial  determinarà,  d’acord  amb  el  pla  de  
funcionament del centre, el preu de la prestació del servei escolar de menjador dels centres educatius de  
titularitat del Departament d’Ensenyament, que no podrà superar el preu màxim fixat pel Departament  
d’Ensenyament del curs escolar. 

En la determinació del cost del servei, cal tenir en compte, entre altres, el cost dels següents components:  

o Cost dels aliments. o Despeses del personal de cuina, servei i atenció als comensals, incloses  
les corresponents a les assegurances i càrregues socials. 

o Neteja i material corresponent.  o Parament inclosos els costos de reposició del servei de taula.  
o Manteniment dels estris, equipament i béns mobles de la cuina. 

o Despeses de subministraments (llum, aigua, gas...), si escau. 
 
Les dotacions de personal  per  atendre els  alumnes en el  servei  de menjador  escolar,  no poden ser  
inferiors a les que determini el Departament d’Ensenyament amb caràcter general, per a cada etapa o  
nivell educatiu. 
 
En la prestació del servei s’exclou qualsevol contractació que pugui suposar l’establiment de cap mena de 
vincle jurídic o laboral, amb el Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Dotzena.-  En qualsevol  cas,  les despeses dels subministraments (llum, aigua, gas,  telèfon...)   per al  
funcionament de la cuina i el menjador van a càrrec de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà , si escau.  
 
Tretzena.- El Consell Comarcal del Berguedà es compromet a transferir a l’Ajuntament de Guardiola de  
Berguedà  les  quantitats  econòmiques  corresponents  als  ajuts  individuals  de  menjador,  acomplint  els  
terminis legalment establerts. 
 
Catorzena.-  La vigència del  present  conveni  és pel  curs  escolar  2018-2019 i  no  es preveu la  seva  
pròrroga.  
 
Quinzena.- Causes de resolució del conveni: 
 
–Transcurs del termini de vigència 
–La denúncia per incompliment d’una de les parts, feta amb un mínim de tres mesos d’antelació. 
–Per causes sobrevingudes, no imputables a cap de les parts, sorgides de circumstàncies imprevistes.  
–Les causes generals establertes per la legislació vigent. 
–En el supòsit d’avocació o finalització de la delegació efectuada pel Departament d’Ensenyament en 
favor del Consell Comarcal, aquest conveni deixarà de produir efectes, i per aquesta possibilitat haurà de 
quedar recollida en els possibles contractes que signi l’AMPA que quedaran rescindits. En tot cas,  el  
servei  de menjador escolar es mantindrà subsistent fins a l’acabament del curs acadèmic en què es  
denunciï o resolgui el conveni, llevat del cas de força major apreciat i acceptat per ambdues parts. 
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 Setzena.-  Les qüestions litigioses sorgides sobre la interpretació, la modificació, la resolució i els efectes  
d’aquest  conveni  es  resoldran  de  mutu  acord  i,  si  no  fos  possible,  serà  competent  la  jurisdicció  
contenciosa administrativa. 

I, en prova de conformitat i acceptació, les parts signen el present conveni, per triplicat exemplar, en el  

lloc i data que s’indiquen a l’encapçalament”. 

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 l’esborrany del  conveni  de col·laboració entre el  Consell  Comarcal del  Berguedà i 
l’Ajuntament de Guardiola per a la gestió del servei de menjador escolar, anteriorment transcrit.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del citat acord.

Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 16.10 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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