
04/2019

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 28 DE FEBRER DE 2019

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 15.00 hores del dia 28 de febrer 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 7  DE 
FEBRER DE 2019

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el  
dia 7 de febrer de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 7 de febrer de 2019.

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 
TRENTA-TRES  MIL  SET-CENTS  QUARANTA-CINC  EUROS  AMB  QUARANTA-UN  CÈNTIMS 
(33.745,41 €), 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-TRES  MIL 
SET-CENTS QUARANTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS (33.745,41 €), i procedir al 
seu reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) PROPOSTA  DE  CONTRACTE  MENOR  DE  SUBMINISTRAMENTS,  SERVEIS  I  D’OBRES, 
RELACIÓ 3/2019
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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 N. Operació
G17125832 FONS CATALA DE COOPERACIO AL 

DESENVOLUPAMENT QUOTA DE L'ANY 
2019

250,00 2019       942 
46600

220190000099

A08539165 EDICIONS INTERCOMARCALS REGIO 7 
EDICTES NOU CENTRE DISTRIBUCIÓ 
ELECTRICA   ""VORACYS""

188,76 2019       920 
22000

220190000100

G58657909 FUNDACIO SALARICH CALDERER SERVEI 
DE NETEJA MES DE GENER 2019

525,00 2019       450 
22700

220190000101

B63699254 BIFIDUS PRODUCCIONS PUBLICITAT 
REVISTA AQUI BERGUEDA  SOBRE 
CARNESTOLTES

363,00 2019       338 
22600

220190000102

B61370102 PRODUCTES PBM MATERIAL PER ESCOLA 
BRESSOL (EIXUGAMANS + GUANTS ETC)

35,65 2019       320 
22100

220190000103

B61370102 PRODUCTES PBM MATERIAL DE NETEJA 
DELS EDIFICIS I MATERIAL NETEJA VIES 
PUBLIQUES

146,85 2019       920 
22100

220190000104

B62782313 SERVEIS EL BOIX TREBALLS DE POSTA A 
PUNT DEL REG DEL BARRI BASTARENY

112,23 2019       171 
21000

220190000105

J63432819 SERVEIS EL BOIX SCP POSTA A PUNT I 
MANTENIMENT DELS JARDINS DE LA 
PISCINA MUNICIPAL

1.126,95 2019       171 
21000

220190000106

J63432819 SERVEIS EL BOIX SCP TALLAR I ACLARIR 
ARBRES AL VOLTANT DEL CAMP DE 
FUTBOL

1.543,96 2019       171 
21000

220190000107

B65889529 INSMAN CADI SLU MODIFICACIO SERVEIS 
AIGUA I LLUM PER OBRA DE REFORMA DE 
LA PLAÇA MUNICIPAL

1.283,13 2019       450 
21000

220190000108

B67087098 INGECAT ADMINIS SL COMPRA DE 
MATERIAL PER OFICINA MUNICIPAL

112,46 2019       920 
22000

220190000109

A58245325 SUPERMERC PETIT PREU COMPRA 
PRODUCTES DEL MES DE DESEMBRE PER 
MENJADOR, GOSSOS, OFICINES, SSIB I C 
CIVIC

2,52 2019       320 
22600

220190000110

A58245325 SUPERMERC PETIT PREU COMPRA 
PRODUCTES DEL MES DE DESEMBRE PER 
MENJADOR, GOSSOS, OFICINES, SSIB I C 
CIVIC

6,95 2019       450 
22600

220190000110

A58245325 SUPERMERC PETIT PREU COMPRA 
PRODUCTES DEL MES DE DESEMBRE PER 
MENJADOR, GOSSOS, OFICINES, SSIB I C 
CIVIC

7,87 2019       920 
22100

220190000110
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A58245325 SUPERMERC PETIT PREU COMPRA 
PRODUCTES DEL MES DE DESEMBRE PER 
MENJADOR, GOSSOS, OFICINES, SSIB I C 
CIVIC

13,35 2019       231 
22600

220190000110

A58245325 SUPERMERC PETIT PREU COMPRA 
PRODUCTES DEL MES DE DESEMBRE PER 
MENJADOR, GOSSOS, OFICINES, SSIB I C 
CIVIC

2,11 2019       330 
22600

220190000110

B63384838 SERV NETEJA CLAVEGUERA CRTA A BAGÀ- 
C/MOIXERÓ.

198,00 2019       160 
21000

220190000111

39331757D MATERIAL PER MAGATZEM I ALTRES PER 
LA BRIGADA MUNICIPAL

57,07 2019       450 
21000

220190000112

39331757D COPIES DE CLAUS PER ROKODROM 42,00 2019       340 
22600

220190000113

B65889529 INSMAN CADI SLU SERVEIS ENLLUMENAT 
FESTES NADAL, FIRA I REIS ETC (205.70) 
SACS DE PEL.LETS LOCAL PARROQUIAL 
(14.88)

220,58 2019       338 
22600

220190000114

46819915B COMPRA DE SEGELLS PER LA OFICINA 
MUNICIPAL

27,50 2019       920 
22200

220190000115

39317436V LA FLECA COMPRA DE MATERIAL PER 
CASAMENTS CIVILS

5,20 2019       231 
22600

220190000116

39317436V LA FLECA COMPRA DE 9 COQUES DE 
FORNER GRANS PER ACTIVITATS TORRE 
DE GUAITA

40,50 2019       330 
22600

220190000117

200 FABRICA NACIONAL DE LA MONEDA I EL 
TIMBRE RENOVACIO DEL CERTIFICAT DE 
L'AJUNTAMENT

16,94 2019       920 
21900

220190000118

B66164930 CARDIOSOS GLOBAL PROTECTION SL 
QUOTA ANUAL MANTENIMENT 2 EQUIPS 
CARDIOPROTECCIO

338,80 2019       920 
21200

220190000119

77734050F FERMI RIU, TASTA.CAT PUBLICITAT DE LA 
FESTA DE CARNESTOLTES A GUARDIOLA

181,50 2019       338 
22600

220190000120

B67087098 INGECAT ADMINIS SL COMPRA DE PAPER 
PER ESCOLA BRESSOL .- DISFRESSES 
DEL CARNESTOLTES

108,42 2019       320 
21900

220190000121

202 RESET LABORATORIOS ELECTRONICOS  
REPARACIO IMPRESORA LASERJET 1320 - 
IMMA-

119,79 2019       920 
21300

220190000123

7.077,09

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

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

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT

Vist  l’expedient  del  contracte  menor  de  subministrament  tramitat  a  instàncies  del  Sr.  Alcalde  per 
l’adquisició d’una destructora de paper per els dependències municipals. 

Analitzades les diferents propostes presentades, es considera que la destructora que s’ajusta més als 
interessos i necessitats d’aquest Ajuntament és la Q-CONNECT KF15553, amb una capacitat de tall de 
15 fulls, presentat per l’empresa “Ingecat Adminis, S.L.”, per la suma de 339,73 € (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  contracte  de  subministrament  d’una  destructora  de  paper 
Q-CONNECT KF15553,  amb  l’empresa  “Ingecat  Adminis,  S.L.”,  mitjançant  un  contracte  menor  de 
subministrament, per un import de tres-cents trenta-nou euros amb setanta-tres cèntims (339,73 €) (IVA 
No 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), i d’una durada no superior a un any 
(punt 8 de l’art. 29 LCSP).

Quart.- APROVAR la  despesa per  import  de tres-cents  trenta-nou  euros  amb setanta-tres  cèntims 
(339,73 €) (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 d’un espectacle teatralitzat inspirat en els clàssics jocs d’escape room, el proper 20 d’abril  
de 2019, per la suma de 1.400,00 € (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:
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Primer.-  APROVAR  la  contractació  de  “Blue  Live  Produccions,  S.L”,  per  la  realització  espectacle 
teatralitzat  inspirat  en els clàssics jocs d’escape room, el  proper 20 d’abril  de 2019, mitjançant  un 
contracte menor de serveis, per un import de mil quatre-cents euros (1.400,00 €) (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 mil quatre-cents euros (1.400,00 €) (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.

6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies del Sr. Alcalde per la contractació  
dels serveis d’assessorament d’arquitecte de l’Ajuntament.
 
Vist el pressupost presentat pel Sr. Lluís Minoves i Pujols “, per la suma d’11.448,00 €.

 
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 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.-  APROVAR  la  contractació  de  contracte  de  serveis  per  la  realització  dels  serveis 
d’assessorament  d’arquitecte,  mitjançant  un  contracte  menor  de  serveis,  per  un  import  d’onze  mil 
quatre-cents  quaranta-vuit  euros  (11.448,00  €),  amb càrrec  a  la  partida pressupostària  920/22700, 
entenent acreditada la necessitat de la despesa.

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.- APROVAR la despesa per import d’onze mil quatre-cents quaranta-vuit euros 11.448,00 €, amb 
destí al cost de la contractació relacionada.

Quart.- 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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Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de l’Alcaldia per la contractació dels 
treballs de reparació de la furgoneta Berlingo 8808FCN, amb l’empresa “Tallers Valldeperas” amb motiu 
del sinistre ocorregut el passat dia 13 de febrer de 2018, per la suma de 835,78 € (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 “Tallers Valldeperas”, per la realització dels treballs de reparació 
de  la  furgoneta  Berlingo  8808FCN,  mitjançant  un  contracte  menor  de  serveis,  per  un  import  de 
vuit-cents trenta-cinc euros amb setanta-vuit cèntims (835,78 €) (IVA No Inclòs), amb càrrec a la partida 
pressupostària  161/21300,  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 vuit-cents  trenta-cinc  euros  amb setanta-vuit  cèntims 
(835,78 €) (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.

8) ACORD  DE  CONCESSIÓ  DE  TARGETA  D’APARCAMENT  PER  A  PERSONES  AMB 
DISMINUCIÓ

 
Vista la sol·licitud de la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució formulada per la 
Sra. FLN, través de la qual sol·licita, una targeta d’aparcament per a persones amb discapacitat, per a 
titular no conductor.

Vist l’informe de Treballadora Social, a través del qual s’informa que es compleixen tots els requisits  
legalment establerts per poder disposar de la referida targeta.

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 la targeta d’aparcament per a persones amb disminució a la Sra. FLN.

Segon.- Que per part dels Serveis Socials Municipals es lliuri la tarja a la Sra. FLN, per a persones amb  
discapacitat, per a titular no conductor.

Tercer.- Comunicar aquest acord als responsables dels Serveis Socials i a la interessada. 
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9) ACORD  D’APROVACIÓ    CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE    L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  “APFUTURA  INTERNACIONAL  SOLUCIONES,  S.L”,  PEL 
DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament  
de Guardiola de Berguedà i “Apfutura Internacional Soluciones, S.L”, pel desplegament de la xarxa de 
fibra òptica al municipi, el contingut del qual es transcriu, a continuació:

“CONVENI  DE  COL·LABORACIÓ  ENTRE  L’AJUNTAMENT  DE  GUARDIOLA  DE  BERGUEDÀ  I  
“APFUTURA INTERNACIONAL SOLUCIONES, S.L”, PEL DESPLEGAMENT DE LA XARXA DE FIBRA  
ÒPTICA AL MUNICIPI

Compareixen, actuen:

D’una part, el Sr. Josep Lara i Tristante de qui s’omet el detall de les circumstàncies personals perquè  
compareix  com  a  Alcalde  de  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà  (Berguedà)  i  en  el  seu  nom  i  
representació. En endavant, l’Ajuntament.

I  de  l’altra  part  el  Sr.  CBM,  en  qualitat  d'Administrador  Únic  de  la  mercantil  Apfutura  Internacional  
Soluciones, S.L., S.L.(en endavant  Apfutura) amb CIF  B-64993876  i amb domicili social, al Carrer Deu i  
Mata, 133, Local – BARCELONA- 08029.

Exposen:

PRIMER.- Que l’empresa Apfutura Internacional Soluciones, S.L. (en endavant Apfutura), és una persona 
jurídica habilitada com a operadora de telecomunicacions per a l’explotació de xarxes o la prestació de  
serveis  de  comunicacions  electròniques,  segons  notificació  al  Registre  d'Operadors  de  la  Comisión  
Nacional de los Mercados en Competencia (CNMC), amb el número d'entrada  201371662, de data 28  
d’Agost de 2013, i com a tal, entitat habilitada al territori per a la prestació de serveis de telecomunicació,  
amb  els  drets  inherents  a  aquesta  condició  que  se’n  deriven  de  la  Llei  9/2014  General  de  
Telecomunicacions de 9 de Maig, en relació als drets a l’ocupació del domini públic, a ser beneficiaris en  
procediments  d’expropiació  forçosa,  i  a  l’establiment  al  seu  favor  de  servituds  i  de  limitacions  a  la  
propietat.

SEGON.- Que l’empresa Apfutura té interès en desplegar una infraestructura d’accés basada en fibra  
òptica per oferir serveis de molt alta velocitat als residents i empreses de Guardiola de Berguedà, i té  
també,  dins  dels  seus  plans  de  desplegament,  oferir  serveis  de  connectivitat  a  zones  residencials  i  
polígons  industrials  aïllats  mitjançant  comunicacions sense fils  o  d’altres  tecnologies,  sense excloure  
instal·lar cable a mig termini els esmentats emplaçaments, amb fibra òptica. 

TERCER.- Que l’Ajuntament considera d’interès prioritari el desplegament de xarxes de comunicacions  
electròniques d’accés ultrarràpid en el seu terme municipal, i que la seva implantació es faci de la manera  
més eficient i amb el mínim impacte possible.

QUART.- Que l’article 30 de la Llei 9/2017, de 9 de maig, General de Telecomunicaions (LGTel) disposa  
que “los operadores tendrán derecho, en los términos de este capítulo, a la ocupación del dominio público  
en la medida en que ello sea necesario para el establecimiento de la red pública de comunicaciones  
electrónicas de que se trate (...)”, i que aquest reconeixement genèric precisa d’autorització d’ocupació  
concreta del domini públic atorgada per l’Administració titular.

Aquest precepte estableix que els titulars del domini públic han de garantir l’accés a tots els operadors, en 
condicions  neutrals,  transparents,  equitatives  i  no  discriminatòries,  sense que en cap  cas es  puguin  
establir drets preferents o exclusius, tot prohibint de forma expressa l’atorgament del dret d’ús de domini  
públic per a la instal·lació o explotació d’una xarxa mitjançant procediments de licitació.

CINQUÈ.- Que aquest mateix article 37 estableix que les parts poden negociar lliurement els acords  
d’accés, incloses les contraprestacions econòmiques i que les administracions públiques titulars de les 
infraestructures tindran dret a establir les compensacions econòmiques que corresponguin.

SISÈ.-  Que  el  Reial  Decret  330/2016,  de  9  de  setembre,  relatiu  a  mesures  per  reduir  el  cost  de  
desplegament de les xarxes de comunicacions electròniques d’alta velocitat, desenvolupa els arts. 35 a  
38 LGTel en allò relatiu a l’accés a infraestructures físiques susceptibles d’allotjar xarxes públiques de  
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comunicacions  electròniques,  coordinació  d’obres  civils  i  publicació  d’informació  sobre  concessió  de 
permisos.

SETÈ.-  Que  l’Ajuntament  està  interessat  en  que  Apfutura  ofereixi  els  seus  serveis  als  ciutadans  i  
empreses per tal de posicionar Guardiola de Berguedà com a municipi de referència en connectivitat a  
alta velocitat i en excel·lent competitivitat tecnològica.

VUITÈ.-  Que  d’acord  amb  el  que  s’ha  exposat  anteriorment  i  atès  el  caràcter  demanial  de  les  
infraestructures esmentades, resulta escaient l’atorgament de la corresponent autorització d’ús especial  
del  domini  públic d’acord amb la normativa patrimonial  de les administracions públiques, així  com la  
celebració del present conveni on es recolliran els acords d’aquest accés i les seves condicions, incloses 
les corresponents prestacions econòmiques.

Per tot això, i amb la finalitat d’establir una col·laboració eficaç que faciliti els objectius d’ambdues parts,  
acorden concertar el present conveni de col·laboració, que es regirà per les següents:

Clàusules:

Clàusula 1. Objecte.

Constitueix  l’objecte del  present  conveni  fixar,  de conformitat  amb l’establert  a  l’article  37 LGTel,  les  
condicions d’ús per part  de l’operador,  de la infraestructura municipal  susceptible d’allotjar  una xarxa  
pública de comunicacions electròniques que es descriuen en el següent clausulat.

Aquest dret d’ús en cap cas implicarà un dret exclusiu o preferent, de forma que d’aquesta infraestructura  
en podran fer ús d’altres operadors de comunicacions electròniques, sempre que l’espai físic disponible  
ho faci possible.

Clàusula 2. Ocupació del domini públic local. Règim d’intervenció administrativa

1. Atès el caràcter demanial de les infraestructures esmentades el present conveni es considera títol  
habilitant  per  a  l’ús  comú especial  del  domini  públic  a  efectes  de  donar  compliment  a  allò  que  
disposen l’article 56 del Decret 336/199, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de patrimoni  
dels ens locals i l’article 218.3 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).

2. Apfutura  es  compromet  a  respectar  la  normativa  municipal  pel  que  fa  a  les  actuacions  obres  i  
ocupacions de via pública i a tramitar totes les comunicacions i/o llicencies necessàries a aquests  
efectes.

En  concret,  l’operador  haurà  de  sol·licitar  les  corresponents  llicències  d’obres  per  aquelles  
intervencions en domini públic que així ho requereixin, d’acord amb la normativa corresponent.

Aquestes llicències hauran de ser expresses i  en cap cas es consideraran adquirides per silenci  
administratiu,  en  atorgar  facultats  relatives  al  domini  públic.  En  elles,  s’establiran les  condicions  
tècniques i jurídiques per a la seva execució.

3. L’aprofitament del domini públic per part d’Apfutura serà fiscalment subjecte al que en cada moment  
en disposin les disposicions legals aplicables i, en el seu cas, les ordenances fiscals corresponents.

Clàusula 3. Desplegament de la xarxa.

1. Per tal de complir amb els objectius explicitats, Apfutura procedirà, al seu total càrrec:

a)   A  desplegar  una  infraestructura  de  xarxa  de  fibra  òptica  formada  per  cables  i  caixes  
d’empiulament.
b)   A desplegar equips emissors i receptors de radiofreqüència per donar cobertura sense fils a  
aquelles àrees on desplegar fibra òptica no sigui econòmicament viable.

2. Apfutura es compromet, sempre que això sigui tècnicament possible, a utilitzar les canalitzacions de  
titularitat municipal i de tercers per dur a terme el desplegament, per tal de minimitzar l’impacte visual de  
la nova infraestructura. 
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3. La construcció d’obra civil (canalitzacions soterrades), si es el cas, per el  desplegament de la xarxa  
d’acord amb el projecte presentat, així com les seves ampliacions o modificacions, requerirà la prèvia  
presentació  de la  sol·licitud,  i  l’obtenció  de la  preceptiva llicència  urbanística.  Tot  i  el  caràcter  reglat  
d’aquestes llicències, les parts convenen expressament que l’Ajuntament podrà denegar discrecionalment  
la  concessió  de  la  llicència  sol·licitada  si  considera  motivadament  la  possibilitat  d’altres  alternatives,  
diferents  a la  proposada,  que minimitzin  encara més l’impacte visual  de la  infraestructura prevista  o  
contribueixin de qualsevol altra manera a la consecució d’altres objectius d’interès públic.

4. L’Ajuntament, així mateix, es compromet a declarar, aquesta projecte, d’“Interès Públic” i a facilitar la  
instal·lació de l’ equipament electrònic i el desplegament de cables i dels elements emissors i receptors de  
radiofreqüència, necessaris, respectant sempre la normativa vigent en cada moment:

a) Ocupació de canalitzacions propietat municipal per el desplegament de cables de telecomunicació amb  
fibres òptiques.

b)  Un espai tècnic de un màxim de 4 m2, en els baixos del edifici de la seu municipal dintre del actual  
recinte de la capçalera de la xarxa de televisió per cable, i un petit espai (d’uns 2 m2.) a la terrassa del  
darrera del edifici de la seu municipal, per ubicar-hi un suport (d’uns 3 m.) per antenes que enllaçaren  
amb les torres del Cap del Tossal. 

5.  Apfutura  es  compromet,  a  fer  la  instal·lació  i  mantenir  gratuïtament,  de  cinc  connexions  òptiques  
contractades per el Ajuntament, a fi de que aquest, instal.li antenes WIFI. El servei que es presti des  
d’aquestes antenes serà responsabilitat del propi Ajuntament. 

Apfutura  també  interconnectarà  amb  fibra  òptica  les  dependències  municipals  que  l’Ajuntament  ho  
sol·liciti. Aquesta interconnexió no proveirà accés a Internet ni serveis de telefonia i no es podrà utilitzar  
per  donar  serveis  majoristes  a  tercers,  segons  els  criteris  de  la  Llei  General  de  Telecomunicacions  
9/2014, essent exclusiva per a serveis d’auto prestació.

Apfutura es compromet a col·laborar en el desenvolupament de Guardiola de Berguedà com municipi  
intel·ligent (Smart Country) i posarà a disposició de l’Ajuntament, la seva xarxa per interconnectar centres  
i dispositius propietat de l’Ajuntament, dins la zona de cobertura. 

Clàusula 4. Obligacions d’informació

1. L’operador  aportarà  el  corresponent   pla  de  desplegament  o  instal·lació  de  la  seva xarxa  en  el  
municipi  de  Guardiola  de  Berguedà,  document  que  inclourà  la  informació  gràfica  suficient  per  
identificar  totes  les  infraestructures  de  titularitat  pública  o  privada  que  seran  emprades  per  al  
desplegament de la seva xarxa, les noves instal·lacions que impliquin la realització d’obra civil, tant  
de  domini  públic  com  privat,  així  com  identificació  individualitzada  i  detallada  d’aquells  
desplegaments que s’hagin de realitzar per façana o de forma aèria tot justificant la inexistència de  
canalitzacions o la impossibilitat del seu ús per raons tècniques o econòmiques, d’acord amb el que  
preveu l’article 34.5 LGTel.

2. L’operador s’obliga a comunicar durant la vigència del present conveni, les empreses distribuïdores i  
comercialitzadores  de serveis  de comunicacions  electròniques que,  en virtut  d’un dret  d’accés  o  
interconnexió,  compartiran  la  infraestructura  cedida  o  faran  ús  de  la  xarxa  instal·lada  en  la  
infraestructura municipal.

3. L’operador comunicarà a l’ajuntament, amb caràcter previ, les actuacions a realitzar en la via pública.  
Aquestes es duran a terme d’acord amb la planificació consensuada amb l’Ajuntament.

Clàusula 5. Manteniment i reparacions de les infraestructures

1.- Es presumeix que les infraestructures municipals que es posen a disposició de l’operador estan en  
correcte  estat  d’ús.  Cas  contrari,  abans  de  procedir  a  la  seva  ocupació,  l’operador  comunicarà  a  
l’ajuntament les deficiències detectades. L’ajuntament decidirà si realitza al seu compte les reparacions  
indicades o bé les encarrega a l’operador, prèvia estimació econòmica per part d’aquest.

2.-  Serà a càrrec exclusiu  de l’operador  la  conservació i  manteniment  de la  seva  xarxa de fibra  i/o  
elements associats instal·lats en el marc del present conveni.
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3.-  El  manteniment  de  totes  els  elements  de  la  infraestructura  municipal  que  l’ajuntament  posa  a  
disposició de l’operador Apfutura, seran a càrrec d’aquest operador.

No obstant,  i  pel  cas  que  la  mateixa  infraestructura  sigui  utilitzada  pel  propi  Ajuntament  i/o  d’altres  
operadors,  es  determinaran  les  condicions  de  manteniment  i  infraestructura  compartida  (obra  civil,  
elements de registre, etc....), així com el protocol d’actuació davant les incidències i danys que es puguin  
produir.

Aquestes condicions s’acordaran en el marc de la Comissió de Seguiment del Conveni a què fa referència  
la clàusula següent.

Clàusula 6.- Comissió de seguiment

Als efectes de coordinació i seguiment de les obres i instal·lacions derivades del compliment del present  
conveni,  s’establirà una comissió de seguiment formada per un representant de l’Ajuntament  i  un de  
l’operador.

Aquesta comissió es reunirà amb caràcter previ a l’inici de la instal·lació, així com a petició expressa d’una 
de les parts.

Clàusula 7.- Responsabilitat per danys i perjudicis

L’operador assumeix totes les responsabilitats pels danys ocasionats a les persones i a les coses que es  
poguessin  derivar  en  favor  de  tercers  aliens  al  present  conveni,  i  que  tinguin  la  seva  causa  en  la  
implantació de la xarxa de fibra òptica.

Clàusula 8.- Vigència

Aquest conveni tindrà una vigència de 4 anys a partir de la data de la seva signatura, prorrogables per 4  
anys més per mutu acord de les parts.

No obstant,  la durada de l’autorització  del  dominic públic es regirà per al  seva normativa específica,  
essent essencialment revocable per raons d’interès públic.

Apfutura es compromet  a retirar  la  totalitat  de la xarxa que transcorre per la infraestructura cedida i  
deixar-la en les mateixes condicions inicials, a petició de l’ajuntament, un cop finalitzada la duració de  
l’autorització o per revocació per qualsevol altra causa de resolució.

Clàusula 9.- Causes de resolució

Són causes de resolució anticipada de present conveni l’incompliment d’alguna de els seves clàusules i,  
en concret, la destinació de les infraestructures a una finalitat no establerta en el conveni o si Apfutura per  
la seva condició com a operador de comunicacions electròniques.

Clàusula 10.- Jurisdicció

La  naturalesa  jurídica  del  present  conveni,  és  administrativa  i  per  tant  correspondrà  a  la  jurisdicció  
contenciosa administrativa la resolució de les divergències i interpretacions que puguin ocasionar-se.

No obstant, qualsevol de les parts podrà presentar un conflicte davant la Comissió Nacional de Mercats i  
Competència (CNMC)”. 

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:
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Primer.- Aprovar  el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i “Apfutura 
Internacional Soluciones, S.L”, pel desplegament de la xarxa de fibra òptica al municipi, anteriorment 
transcrit.

Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització dels documents que siguin necessaris per 
la formalització de l’anterior conveni.

Tercer.- Comunicar el present acord a “Apfutura Internacional Soluciones, S.L”.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 16.16 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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