
07/2019

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN DATA 21 DE MARÇ DE 2019

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 07.30 hores del dia 21 de març 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 LES ACTES DE LES SESSIONS DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATA 
14 I 19 DE MARÇ DE 2019

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el  redactat de les actes de les sessions  
celebrades els dies 14 i 19 de març de 2019.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

Primer.- Aprovar el redactat de les actes de les sessions celebrades els dies 14 i 19 de març 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 
DOTZE MIL NOU-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (12.999,23 €), estant 
totes elles conformades per les regidories competents. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les 
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 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 DOTZE MIL NOU-CENTS 
NORANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS (12.999,23 €), i procedir al seu reconeixement 
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.

3) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
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PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES CONTEMPLADES 
AL PROJECTE QUE PORTA PER TÍTOL:   PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP 
DE FUTBOL I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ   

A la vista dels següents antecedents:

Per Junta de Govern Local,  en sessió celebrada en data 31 de gener de 2019, es va aprovar per 
unanimitat dels seus membres, el projecte executiu per la pavimentació amb gespa artificial i adequació 
de l’entorn del  camp de futbol  municipal  de Guardiola de Berguedà elaborat  per  l’Enginyer  Tècnic 
Agrícola contractat per l’Ajuntament, el Sr. Víctor Payró Milan, amb un pressupost de 251.265,83 € (IVA 
Inclòs).

El projecte va ser sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils , a comptar des de l'endemà 
la de publicació l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a la web de l’Ajuntament de conformitat 
amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.

Dins  del  tràmit  d’informació  pública,  no  es  van  presentar  al·legacions,  quedant  doncs  el  projecte 
definitivament aprovat.

A la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  es  proposa  l'adjudicació  mitjançant  
procediment obert simplificat.
 
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
 

OBRES DE PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL 
CAMP DE FUTBOL I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Codi CPV: 45212200-8     

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 207.657,71 € IVA 21%: 43.608,12 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 251.265,83 €

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
 
 
A  la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant 
procediment simplificat.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de  conformitat  amb 
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon al Ple 
el qual va delegar a la Junta de Govern Local, mitjançant en data 7 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
  
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, de les obres 
de PAVIMENTACIÓ AMB GESPA ARTIFICIAL DEL CAMP DE FUTBOL I ADEQUACIÓ DE L’ENTORN A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, convocant la seva licitació.
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 207.657,71 €, més 43.608,12 € en concepte d’IVA amb 
càrrec a la partida pressupostària 340/62200 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà per a l’anualitat 2019.
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TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
de pavimentació amb gespa artificial i adequació de l’entorn del camp de futbol municipal de Guardiola 
de Berguedà, mitjançant procediment obert simplificat, per adjudicació del contracte de l’esmentada obra.

 
QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex  
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 20 
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.

 
CINQUÈ.- Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de 
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de  prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest  
dia de publicació de l'anunci de licitació.
 
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de 
contractant:
 

Presidència:
- L’alcalde i regidor d’obres de la corporació o persona en qui delegui.

Vocalies:
- La secretària-inteventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
- La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

Actuarà coma  secretària, la secretària-interventora de la corporació.

4) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES CONTEMPLADES 
AL  PROJECTE  QUE  PORTA PER  TÍTOL:  RENOVACIÓ  DE  LA XARXA DE  DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA  POTABLE  EN  BAIXA  DE  FIBROCIMENT  A  POLIETILÈ  A    GUARDIOLA  DE 
BERGUEDÀ   

A la vista dels següents antecedents:

Per Decret d’Alcaldia de data 24 de gener de 2019, es va aprovar, el projecte per la renovació de la  
xarxa  de  distribució  d’aigua  potable  en  baixa  de  fibrociment  a  polietilè  a  Guardiola  de  Berguedà 
elaborat per l’Enginyer de Camins, el Sr. Pere Lleal i Seguí, amb un pressupost de 98.712,50 € (IVA  
Inclòs).

El projecte va ser sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils , a comptar des de l'endemà 
la de publicació l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a la web de l’Ajuntament de conformitat 
amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.

Durant  el  termini  d’informació pública no  es  va presentar  cap al·legació,  amb la qual  cosa l’acord 
d’aprovació provisional va esdevenir definitiu, sense necessitat de cap nou acord.

A la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  es  proposa  l'adjudicació  mitjançant  
procediment obert simplificat.
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ 
D’AIGUA  POTABLE  EN  BAIXA  DE  FIBROCIMENT  A 
POLIETILÈ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 

Codi CPV: 45232151-5     

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 81.580,58 € IVA 21%: 17.131,92 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 98.712,50 €

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
  
A  la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant 
procediment simplificat.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de  conformitat  amb 
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell  2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon a 
l’Alcalde el qual va delegar a la Junta de Govern Local, mitjançant en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
  
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, de les obres 
de  OBRES DE RENOVACIÓ DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ D’AIGUA POTABLE EN BAIXA DE 
FIBROCIMENT A POLIETILÈ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, convocant la seva licitació.
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 81.580,58 €, més 17.131,92  € en concepte d’IVA amb 
càrrec a la partida pressupostària 161/62900 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà per a l’anualitat 2019.
 
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
de renovació de la xarxa de distribució d’aigua potable en baixa a Guardiola de Berguedà, mitjançant 
procediment obert simplificat, per adjudicació del contracte de l’esmentada obra.

QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex  
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 20 
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.
 
CINQUÈ.- Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de 
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de  prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest  
dia de publicació de l'anunci de licitació.
 
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de 
contractant:
 

Presidència:
- L’alcalde i regidor d’obres de la corporació o persona en qui delegui.

Vocalies:
- La secretària-inteventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
- La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

Actuarà coma  secretària, la secretària-interventora de la corporació.
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5) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ I ELS PLECS DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE HAN REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT 
PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT DEL CONTRACTE DE LES OBRES CONTEMPLADES 
AL PROJECTE QUE PORTA PER TÍTOL: CONSTRUCCIÓ DUN ESPAI POLIVALENT COBERT A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ   

A la vista dels següents antecedents:

Per Junta de Govern Local,  en sessió celebrada en data 10 de gener de 2019, es va aprovar per 
unanimitat dels seus membres, el  projecte bàsic i  executiu de les obres de construcció d’un espai 
polivalent cobert a Guardiola de Berguedà elaborat per l’Arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. 
Lluís Minoves i Pujols, amb un pressupost de 435.118,96 € (IVA Inclòs).

El projecte va ser sotmès a informació pública pel termini de 30 dies hàbils , a comptar des de l'endemà 
la de publicació l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província i a la web de l’Ajuntament de conformitat 
amb l'establert en l'article 83 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de 
les Administracions Públiques.

Dins  del  termini  d’informació  pública  es  formularen  al·legacions,  les  quals  foren  resoltes  i  aprovat  
definitivament el projecte per acord de la Junta de Govern de data 19 de març de 2019. 

A la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  es  proposa  l'adjudicació  mitjançant  
procediment obert simplificat.
 
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT 
COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Codi CPV: 45212200-8     

Pressupost base de licitació IVA exclòs: 359.602,45 € IVA 21%: 75.516,51 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 435.118,96 €

 
A la vista de l'expedient de contractació tramitat.
  
A  la  vista  de  les  característiques  i  de  l'import  del  contracte  s'opta  per  l'adjudicació  mitjançant 
procediment simplificat.
 
Examinada  la  documentació  que  l'acompanya,  vist  l'informe  de  Secretaria,  i  de  conformitat  amb 
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del  
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament 
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon al Ple 
el qual va delegar a la Junta de Govern Local, mitjançant en data 7 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
  
PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert  simplificat, de les obres 
de OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, 
convocant la seva licitació.
 
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 359.602,45 €, més 75.516,51 € en concepte d’IVA amb 
càrrec a la partida pressupostària 920/62200 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà per a l’anualitat 2019.
 
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte d’obres 
de  construcció  d’un  espai  polivalent  cobert  a  Guardiola  de Berguedà,  mitjançant  procediment  obert 
simplificat, per adjudicació del contracte de l’esmentada obra.
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QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex  
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 20 
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.

 
CINQUÈ.- Publicar  en  el  perfil  de  contractant  tota  la  documentació  integrant  de  l'expedient  de 
contractació,  en  particular  el  plec  de  clàusules  administratives  particulars  i  el  de  prescripcions 
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest  
dia de publicació de l'anunci de licitació.
 
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de 
contractant:
 

Presidència:
- L’alcalde i regidor d’obres de la corporació o persona en qui delegui.

Vocalies:
- La secretària-inteventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
- La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.

Actuarà coma  secretària, la secretària-interventora de la corporació.

D) MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 08.18 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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