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ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL  

EN DATA 3 DE MARÇ 2016 

 
 
A l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 14:00 hores del dia 3 de març de dos mil setze, 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. Assisteix també la regidora la Sra. Juana Freixa i Codina. 
 
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 16 DE 

FEBRER DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el 
dia 16 de febrer de 2016. 
 
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda: 
 
Primer.- Aprovar el redactat de l‟acta de la sessió celebrada el dia 16 de febrer de 2016. 
 
 
2) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud  efectuada en data 17 de febrer  de 2016, per Futur Berguedà SL, referent a la baixa del 
comptador de l‟aigua, número 704735, que dóna subministrament a la vivenda de l‟Avda. Bastareny,  33 B 
1

er
-7

a
 , de Guardiola de Berguedà, ja que en data 7 d‟octubre de 2015 segons procediment d‟execució 

tributària 418/2011, la dita finca ha estat adjudicada a Buildingcenter SAU.  
 
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 acorda: 
 



PRIMER.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d‟aigua número 704735, situat a l‟Avda. 
Bastareny, 33 B 1

er
 7

a
, d‟aquest terme municipal.  

 
SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 1er  trimestre de 2016. 
 
TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 
3) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud  efectuada en data 17 de febrer  de 2016, per Futur Berguedà SL, referent a la baixa del 
comptador de l‟aigua número 8797868, que dóna subministrament a la vivenda de l‟Avda. Bastareny,  33 B 
1

er-
6

a
 , de Guardiola de Berguedà, ja que en data 7 d‟octubre de 2015 segons procediment d‟execució 

tributària 418/2011, la dita finca ha estat adjudicada a Buildingcenter SAU.  
 
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 acorda: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d‟aigua número 8797868, situat a l‟Avda. 
Bastareny, 33 B 1

er
-6

a
, d‟aquest terme municipal.  

 
SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 1er  trimestre de 2016. 
 
TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 
4) PROPOSTA DE BAIXA REBUT SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud  efectuada en data 17 de febrer  de 2016, per St. Lluís 1 SL,  referent a la baixa del 
comptador de l‟aigua número 772031, que dóna subministrament a la vivenda de l‟Avda. Bastareny,  33 B 
2

on
-7

a
 , de Guardiola de Berguedà, ja que en data 7 d‟octubre de 2015 segons procediment d‟execució 

tributària 418/2011, la dita finca ha estat adjudicada a Buildingcenter SAU.  
 
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 acorda: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a precintar/retirar el comptador d‟aigua número 772031, situat a l‟Avda. 
Bastareny, 33 B 2

on 
-7

a
,  d‟aquest terme municipal.  

 
SEGON.- Aquesta baixa produirà efectes a partir del padró del 1er  trimestre de 2016. 
 



TERCER.-  Deixar constància que amb la baixa del comptador, es dóna de baixa el dret de comesa a la 
xarxa general, així si en un futur s‟hagués de tornar a donar el subministrament, l‟interessat haurà de 
liquidar els drets de comesa corresponents, el comptador d‟aigua i els treballs necessaris per la nova 
connexió. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 
5) PROPOSTA DE CANVI DE NOM DEL REBUT DE SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud  efectuada en data 17 de febrer  de 2016, per Futur Berguedà SL, referent al canvi de 
nom del comptador de l‟aigua  número 704734, que dóna subministrament a la vivenda de l‟Avda. 
Bastareny, 33 B 2

on
 -6

a
 , de Guardiola de Berguedà, ja que en data 7 d‟octubre de 2015 segons 

procediment d‟execució tributària 418/2011, la dita finca ha estat adjudicada a Buildingcenter SAU.  
 
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 acorda: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a efectuar  el canvi de nom del comptador d‟aigua número 704734, situat a 
l‟Avda. Bastareny, 33 B 2

on
-6

a
  d‟aquest terme municipal, ja que la vivenda es troba actualment habitada.  

 
SEGON.- Aquesta canvi de nom produirà efectes al  padró del 1er  trimestre de 2016. 
 
TERCER.-  Requerir al nou adjudicatari per tal que faciliti les dades necessàries per poder ser inclòs  al 
padró de contribuents de la taxa de subministrament d‟aigua. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 
 
 
 
6) PROPOSTA DE CANVI DE NOM DEL REBUT DE SUBMINISTRAMENT AIGUA 
 
Atesa la sol·licitud  efectuada en data 17 de febrer  de 2016, per St. Lluís 1 SL, referent al canvi de nom del 
comptador de l‟aigua número 438808, que dóna subministrament a la vivenda de l‟Avda. Bastareny,  33 B 
2

on
 -5

a
 , de Guardiola de Berguedà, ja que en data 7 d‟octubre de 2015 segons procediment d‟execució 

tributària 418/2011, dita finca ha estat adjudicada a Buildingcenter SAU.  
 
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 acorda: 
 
PRIMER.- Que es procedeixi a efectuar  el canvi de nom del comptador d‟aigua número 437808, situat a 
l‟Avda. Bastareny, 33 B 2

on
-5

a,
  d‟aquest terme municipal, ja que la vivenda es troba actualment habitada.  

 
SEGON.- Aquesta canvi de nom produirà efectes al padró del 1er  trimestre de 2016. 
 
TERCER.-  Requerir al nou adjudicatari per tal que faciliti les dades necessàries per poder ser inclòs  al 
padró de contribuents de la taxa de subministrament d‟aigua. 
 
QUART.- Notificar aquest acord a l‟interessat. 

 
 



7) ACORD APROVANT LA SOL·LICITUD FORMULADA PER LES ENTITATS AMICS DE 
L’ATLETISME I UEC BAGÀ PER LA REALITZACIÓ DE LA TERCERA EDICIÓ DE LA PROVA 
ESPORTIVA TRAIL MOIXERÓ 

 
Vista la petició efectuada pel Sr. RBM, en nom i representació de les entitats UEC Bagà/Amics de 
l‟Atletisme de Bagà, a través de la qual sol·licita autorització per poder passar per camins i senders del 
terme municipal, amb motiu de la celebració el proper dia 14 d‟agost de 2016 de la tercera edició de la 
cursa de muntanya “Trail del Moixeró”.  
 
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 acorda: 
 
Primer.- Autoritzar al Sr. RBM, en nom i representació de les entitats UEC Bagà/Amics de l‟Atletisme de 
Bagà, el seu pas pel municipi el proper dia 14 d‟agost de 2016, amb motiu de l‟organització de 
l‟esdeveniment esportiu TRAIL DEL MOIXERÓ, si bé condicionat al fet que per part de l‟organització 
s‟assumeixin totes les responsabilitats que es puguin ocasionar amb motiu de la celebració de la prova 
esportiva, adoptant-se totes les mesures de seguretat necessàries tant respecte a la seguretat de les 
persones participants, acompanyants, com de l‟organització, així com garantir el respecte l‟entorn i al 
medi, comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a 
sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris de l‟organització de 
l‟esdeveniment, especialment al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on 
transcorri l‟esdeveniment. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al peticionari.  
 

 
8) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD FORMULADA PEL CLUB DE CICLISME 

PROBIKE TEAM PER L’ORGANITZACIÓ D’UNA MARXA DE LLARGA DISTÀNCIA EN BTT 
“TRANSCATALUNYA PROBIKE” EL PROPER 12 DE JUNY DE 2016 

 
Vista la petició formulada per l‟entitat “Club de Ciclisme Probike Team”, a través de la qual sol·licita 
autorització per poder transitar pel terme municipal, el proper dia 12 de juny de 2016, amb motiu de la 
celebració d‟una marxa de llarga distància en BTT “Transcatalunya Probike”. 
 
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 acorda: 
 
 
Primer.- Autoritzar a l‟entitat “Club de Ciclisme Probike Team”,el seu pas pel municipi el dia 12 de juny 
de 2016, per dur a terme la marxa de llarga distància en BTT “Transcatalunya Probike”, si bé 
condicionat a respectar l‟entorn i deixar-lo en les mateixes condicions en que el van torbar abans de la 
cursa, adoptar totes les mesures de seguretat necessàries tant respecte a la seguretat de les persones 
participants, acompanyants, com de l‟organització, així com garantir el respecte l‟entorn i al medi, 
comprometent-se a deixar-lo en les mateixes condicions que el van trobar, i comprometent-se a 
sol·licitar totes les autoritzacions i permisos sectorials que siguin necessaris de l‟organització de 
l‟esdeveniment, especialment al Parc Natural Cadí Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on 
transcorri l‟esdeveniment. 
  
Segon.- Comunicar el present acord al peticionari. 
 
 



 

9) PROPOSTA D’ACORD DE  L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ D’ADHESIÓ A 
LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI 
CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01) 

 
ANTECEDENTS 

 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d‟electricitat,  destinat a les entitats locals de 
Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l‟empresa Endesa Energia SAU, havent- se 
formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19 de març de 2013 amb una durada d‟un 
any, des de l‟1 d‟abril de 2013 fins el 31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es 
detallen: 
 
 

Terme d´energia 

   

Terme de potència 

         Preus (€/MWh) 

  

Euros/ kW i any 

  P1 P2 P3 

 

P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 
Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l‟Acord marc entre el Consorci 
Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació del contracte 
de l‟Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en 
els termes dels preus unitaris que tot seguit s‟indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  

T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 

6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  
  

Preus terme d‟energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 

6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 
69,52
0 

 



 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta d‟acord relativa a la 
pròrroga de l‟acord marc relatiu al subministrament d‟energia elèctrica amb destinació a les entitats 
locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l‟1 d‟abril de 2014 al 31 de març de 2015, 
havent- se notificat prèviament a l‟adjudicatària l‟oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta d‟acord relativa a la 
segona pròrroga i la cessió a l‟Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) de l‟acord marc 
relatiu al subministrament d‟energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un 
termini de dotze mesos, des de l‟1 d‟abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat 
prèviament a l‟adjudicatària l‟oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l‟ACM la qual va mostrar la 
seva conformitat dins el període d‟audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l‟ACM ha aprovat la proposta d‟acord relativa a la tercera 
pròrroga de l‟acord marc de subministrament d‟energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l‟1 d‟abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- 
se notificat prèviament a l‟adjudicatària l‟oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el 
període d‟audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l‟Acord marc del 
subministrament d‟energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l‟Acord marc del 
subministrament d‟energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de Catalunya (Exp. 
2012/01) en quan a l‟adjudicació i formalització dels contractes derivats de l‟Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s‟aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a la formalització dels contractes 
administratius mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents 
contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 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, i resta de disposicions vigents en matèria de règim local que 
regulen el funcionament i competències de l‟Ajuntament. 
 
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 acorda: 
 
 
ACORDA 
 
Primer.- Que l‟Ajuntament de Guardiola de Berguedà, s‟adhereix a la tercera pròrroga de l‟Acord marc 
de subministrament d‟energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya membres del Consorci 
(Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l‟1 d‟abril de 2016 al 31 de desembre de 
2016, amb les següents condicions econòmiques: 
 

Terme d´energia 
 

Terme de potència 



       Preus (€/MWh) 
 

Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 
 

P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     

 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s‟aplicaran als preus les corresponents 
actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui dictar en relació a les parts de 
preu regulades en cada moment, que afectin al terme d‟energia i que siguin directament aplicables als 
consumidors finals de l‟energia. 
 

  
PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 

T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 

6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Segon.- Autoritzar a l‟ACM l‟accés a les dades de subministrament elèctric d‟aquest ens local a efectes 
exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva execució. 
 
Tercer.- Assabentar d‟aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l‟Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, Barcelona) com 
empresa adjudicatària del contracte derivat de l‟Acord marc de subministrament d‟electricitat.  
 
 

D) D’ALTRES ASSUMPTES SOBREVINGUTS I DELIBERANTS 
 

E) MOCIONS I ACORDS 
 

 
 

I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 15:08 hores de tot el qual per la 
seva constància s‟estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.  


