04/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 12.30 hores del dia 18 de febrer de dos mil vint-iú, es reuneix la Junta de Govern Local en sessió ordinària, sota la presidència del Sr. Alcalde, el Sr.
Josep Lara i Tristante, amb l’assistència dels tinents d’alcalde, el Sr. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra.
Àngels Arasa Uriach. Hi assisteix també el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

B)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 04/03/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 4 DE FEBRER
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 4 de febrer de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 4 de febrer de 2021.
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
VUIT MIL TRES-CENTS VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (8.389,10 €), estant totes elles
conformades per les regidories competents.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
Primer.- Aprovar la relació de factures presentada, amb l’import final VUIT MIL TRES-CENTS
VUITANTA-NOU EUROS AMB DEU CÈNTIMS (8.389,10 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 3/2021
Proveïdor: Segons la relació adjunta
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A)

Número: 2021-0005 Data: 04/03/2021

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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 06/03/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 18 DE FEBRER DE 2021

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

220210000100 31/01/2021 2021
320 21900

Import Text lliure
11,25 AGC MATERIAL FORQUILLES PER
MENJADOR ESCOLAR

220210000101 31/01/2021 2021
450 21000

198,62 AGC MATERIAL MES DE GENER PER
MAGATZEM OFICINA BRIGADA

220210000102 31/01/2021 2021
160 21000

181,50 SR. BOSOM SERVEI DE DESTAPAR
CLAVAGUERA A L'AJUNTAMENT AMB
CUBA BOMBA
28,00 FARMACIA VILADES SERVEI DE
MASCARETES PER ELECCIONS

220210000103 08/02/2021 2021
920 22600
220210000104 08/02/2021 2021
920 22600
220210000105 05/02/2021 2021
161 21300
220210000106 05/02/2021 2021
450 22600
220210000107 12/02/2021 2021
920 22000
220210000108 14/02/2021 2021
920 22600

28,00 FARMACIA VILADES SERVEI DE
MASCARETES PER ELECCIONS
125,20 TALLER LA POBLA SERVEI CANVI DE
PANY PORTA FURGONETA SERVEI
AIGUA
264,00 FUNERARIA FERRAN RAMS PER
DIFUNS JOAN MOLINA LOPEZ I
FREDERIC FERRER SOLER
39,37 INGECAT ADMINIS COMPRA DE CINTA
ADHESIVA SCOTCH MAGIC 14 RULLS
AMB DISPENSADOR DE CARTRO
81,00 BAR CADI SERVEI MESA ELECTORAL
DIUMENGE 14-2-2021
956,94

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).
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Data

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació

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) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI REFERENT A L’ÚS, INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL
JACIMENT DEL CASTELL DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ ENTRE L’ENTITAT TORRE DE
GUAITA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu
literalment a continuació:
CONVENI REFERENT A L’ÚS, INTERVENCIÓ I GESTIÓ DEL JACIMENT DEL CASTELL DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ ENTRE L’ENTITAT TORRE DE GUAITA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

L’entitat Torre de Guaita, amb CIF núm. G-65259558, representada pel Sr. Gerard Ferrer Fernàndez, amb DNI
núm. 39373900-Q, amb domicili social al C/ Estació, 1 baixos de Guardiola de Berguedà, en qualitat de President
de l’entitat, inscrita en el Registre Municipal d’Entitats i en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques en data 27
d’octubre de 2008, NR 37952.
Ambdues parts es reconeixen mútuament amb prou capacitat per contractar i obligar-se a les finalitats que
s’indiquen,
EXPOSEN
I.- Que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà és propietari del jaciment del Castell de Guardiola, Bé Cultural
d’Interès Nacional, situat a la zona del Collet, (polígon 8, Parcel·la 28) a Guardiola de Berguedà. Aquesta propietat
ha estat cedida per l’Empresa Fecsa-Endesa de forma indefinida mitjançant escriptura de cessió efectuada davant
de la Notària de Berga, la Sra. Montserrat Moratilla Fernández, en data 19 de maig de 2016, protocol núm. 782,
II.- Que és voluntat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà col·laborar en el foment e la cultura, les arts,
l’educació i l’activisme social del municipi, i en aquest cas concret, donar suport als projectes de preservació del
patrimoni arqueològic local i, per tant, formalitzar la col·laboració amb l’entitat Torre de Guaita que, amb aquest
mateix objectiu, organitza activitats educatives i de difusió, preservació, consolidació i recuperació del jaciment del
Castell de Guardiola.
III.- Que l’entitat signant realitza, a dia d’avui i al llarg de tot l’any, sense ànim de lucre, activitats culturals,
arqueològiques i educatives de caràcter públic al jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà.
IV.- Que l’entitat signant consta degudament inscrita en el Registre Municipal d’Entitats de Guardiola de Berguedà
o en qualsevol altre registre de caràcter públic amb la mateixa finalitat.
Per tot l’expressat, les parts atorguen el present conveni a l’empara del que disposa el Decret 336/1988, de 17
d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, i amb els següents pactes.
PACTES
PRIMER. OBJECTE I FINALITAT
L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà com a propietari, autoritza a l’entitat Torre de Guaita a realitzar
periòdicament el camp de treball i els treballs de prospecció arqueològica i desbrossament de les runes del Castell
de Guardiola de Berguedà, amb plena subjecció al projecte de consolidació arqueològica aprovat per la Comissió
Territorial d’urbanisme en data 9 d’octubre de 2015, i ens els termes i condicions de la llicència atorgada per la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guardiola de data 21 de juny de 2016, així com a utilitzar l’espai que
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L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb CIF núm. P0809800F, representada pel Sr. Josep Lara Tristante
amb domicili social a la Plaça Municipal, 3 de 08694-Guardiola de Berguedà, en qualitat d’alcalde.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

D’una banda,

ocupa el jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, sense cost, atès que aquesta institució o entitat no duu a
terme activitats lucratives, i per tal de col·laborar activament en la facilitació de recursos públics municipals que
puguin contribuir al foment de la cultura, les arts, l’educació i l’activisme social del municipi.
SEGON. VIGÈNCIA DEL CONVENI.
Aquest conveni entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i la seva vigència serà d’un any.
TERCER. CONDICIONS GENERALS.
L’autorització d’ús del jaciment del Castell de Guardiola de Berguedà, es durà a terme amb les següents
condicions:
COMPROMISOS DE L’ENTITAT TORRE DE GUAITA

COMPROMISOS DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
1)
2)
3)
4)
5)

L’Ajuntament es compromet, dins de la mesura de les seves possibilitats i sempre que sigui possible a
destinar el personal de la brigada per tal que puguin ajudar en els treballs de preparació de les excavacions.
L’Ajuntament es compromet a incloure el recinte del jaciment del Castell de Guardiola a l’assegurança
d’edificis públics de l’Ajuntament per tal de protegir totes les activitats que s’hi duguin a terme.
L’Ajuntament es compromet a col·laborar amb l’entitat en la cerca de finançament d’altres Administracions i/o
institucions per tal de poder dur a terme els projectes previstos.
L’Ajuntament convocarà un mínim d’una reunió anual amb l’entitat, per fer un seguiment de les activitats
realitzades que constin a la memòria presentada i conèixer es activitats previstes.
L’Ajuntament es compromet a incloure en el seu pressupost anual una partida econòmica de SIS CENTS
EUROS (600,00 €), pels treballs de consolidació i restauració del jaciment del Castell de Guardiola de
Berguedà, amb prèvia informació del projecte i pressupostos del què es consolidarà.
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Els treballs i activitats que realitzi l’entitat quedaran circumscrites únicament a la zona que sigui
estrictament necessària pel desenvolupament dels treballs on hi ha les restes del Castell de Guardiola de
Berguedà, (Polígon 8 parcel·la 28 del cadastre).
2) L’entitat s’obliga a tramitar i obtenir, prèviament a l’inici de qualsevol activitat i davant de les
administracions competents, tots i cadascun dels permisos preceptius per efectuar els treballs
arqueològics i, en concret, el camp de treball.
3) L’entitat s’encarregarà de tramitar tota la documentació necessària, seguint la normativa vigent, per tal de
dur a terme les excavacions i consolidacions necessàries.
4) L’entitat, en coordinació i amb el suport l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, s’obliga a implementar
les mesures de seguretat que siguin necessàries i preceptives per a la correcta execució de totes les
activitats i treballs de prospecció arqueològica, per evitar qualsevol dany a les persones, a la propietat,
així com al medi ambient derivats de les activitats autoritzades.
5) L’entitat s’encarregarà de preparar i gestionar tota la documentació necessària per tal de tramitar
subvencions i ajudes per a la millora del monument.
6) L’entitat serà responsable de deixar el terreny i edificacions ocupades lliures de brutícia i elements aliens
l’espai després de cada activitat realitzada, en especial després del camp de treball.
7) Durant l’any, l’entitat organitzarà un mínim d’una visita gratuïta, oberta a tothom, per tal de donar a
conèixer el monument i els treballs que s’hi hagin fet. Igualment l’entitat es compromet a elaborar una
memòria anual que entregarà a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a mode d’informe dels treballs
desenvolupats, així com dels seus resultats.
8) L’entitat vetllarà en tot moment per garantir la seguretat de les persones i els béns, assumint qualsevol
dany que es pugui ocasionar tant a les persones com a les coses. A tal efecte s’obliga a contractar les
assegurances específiques obligatòries que requereixin les activitats organitzades, tant per cobrir els
propis membres de l’entitat com els participants davant de qualsevol accident, pel període en què es
dugui a terme l’activitat en concret.
9) L’entitat, haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el dia 15 de
desembre de 2021, mitjançant la presentació de la documentació exigida a l’article 23 de l’ordenança
general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant l’aportació
dels comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa, d’acord amb els formularis obrants a
la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).
10) Informar a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedàde qualsevol tràmit burocràtic que realitzi l’entitat,
davant de qualsevol administració, en relació amb el monument de titularitat municipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1)

QUART. IMATGE CORPORATIVA
L’Entitat Torre de Guaita farà constar en la publicitat de les activitats que realitzi la col·laboració de l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà.
CINQUÈ. MODIFICACIONS DEL CONVENI
Les modificacions del conveni requeriran la seva prèvia aprovació pels òrgans competents de les parts i, un cop
aprovades, s’adjuntaran com a annex del conveni, formant part integrant del mateix.

SISÈ . INCOMPLIMENT

El present conveni es pot extingir per les causes següents:







Per la no realització del seu objecte o finalització del seu termini de vigència.
Per resolució, d’acord amb el pacte anterior.
Pel no compliment dels pactes per quaselvol de les parts.
Per desavinença de les parts signatàries.
Per les causes susceptibles de determinar la resolució dels contractes administratius, llevat que siguin incompatibles
amb les normes i principis que presideixin les relacions interadministratives i de cooperació.

VUITÈ. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS.
De conformitat amb allò que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de
caràcter personal, tota la informació que s’hagin d’intercanviar o cedir les parts que intervenen en aquest conveni
serà tractada amb caràcter confidencial i, pel que fa al seu destí, només podrà ser utilitzada per a la correcta
prestació dels diferents serveis que són objecte d’aquest conveni de col·laboració.
NOVÈ. JURISDICCIÓ COMPETENT
La naturalesa administrativa del present conveni fa que siguin competents per a resoldre en darrera instància els
conflictes i incidències que puguin suscitar-se, els òrgans de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.
DESÈ. RESPONSABILITAT ENFRONT TERCERS
La responsabilitat que es pugui generar enfront de tercers, a conseqüència de les actuacions derivades del
desplegament d’aquest conveni, correspon a l’ens executor material de les actuacions”.
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La resolució del conveni i qualsevol altre litigi o controvèrsia que se susciti, requereix que la part interessada o que es
consideri lesionada formuli una sol·licitud en aquest sentit davant de l’altra part. La desestimació expressa o
presumpta d’aquesta sol·licitud serà susceptible de recurs contenciós administratiu.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’incompliment del present conveni per qualsevol de les parts signatàries pot donar lloc a la seva resolució.

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i l’entitat Torre de Guaita,
anteriorment transcrit.

Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni que es transcriu
literalment a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ I “LA
ASOCIACIÓN DE ANIMALES CON MINUSVALIA ENFERMOS CRÓNICOS Y COLONIAS DE GATOS”
PER A L’ANY 2021
REUNITS
D’una banda, el Sr. JOSEP LARA TRISTANTE alcalde de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà,
expressament facultat per acord de la Junta de Govern de data_______
D’altra banda la Sra. ESTER GARCÍA SANCHEZ, major d’edat, en possessió de Document Nacional
d’Identitat núm. 46.663.770-J, actuant en nom i representació de “LA ASOCIACIÓN DE ANIMALES CON
MINUSVALIA ENFERMOS CRÓNICOS Y COLONIAS DE GATOS”, coneguda amb el nom “EL REFUGI”,
amb CIF G-66.499.641 i domicili fiscal a la Carretera de Vic, núm. 12 de 08680-Gironella.

Número: 2021-0005 Data: 04/03/2021

ACORD D’APROVACIÓ DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ I “LA ASOCIACIÓN DE ANIMALES CON MINUSVALIA ENFERMOS CRÓNICOS Y
COLONIAS DE GATOS” PER A L’ANY 2021

Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per aquest acte i,
MANIFESTEN
Que de conformitat amb el que disposa l’article 16 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de Protecció dels Animals, correspon als ajuntaments de recollir i controlar
els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els animals salvatges urbans.
Així mateix estableix que en la prestació del servei de recollida d'animals abandonats o perduts, els
ajuntaments poden concertar-ne l'execució amb entitats externes, preferentment amb associacions de
protecció i defensa dels animals legalment constituïdes o amb empreses especialitzades de control i
recollida d'animals de companyia.
Que a la comarca del Berguedà existeixen l’Associació Berguedana per a la Protecció dels Animals i
l’Associació El Refugi - Animals en Adopció del Berguedà, que desenvolupen les seves activitats en el
marc de la defensa, protecció i adopció dels animals de companyia i salvatges.
Que “LA ASOCIACIÓN DE ANIMALES CON MINUSVALIA ENFERMOS CRÓNICOS Y COLONIAS DE
GATOS” disposa d’unes instal·lacions ubicades a la Finca Puig d’Obiols del municipi d’Avià, per a realitzar
atendre els animals que es trobin abandonats.
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6)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar aquest acord a l’entitat Torre de Guaita.

Que l’Ajuntament no disposa en propietat d’unes instal·lacions per a realitzar l’acollida, la recuperació i
l’adopció dels animals.
Que ambdues parts entenen que és necessari establir un programa de col·laboració mútua per al
compliment dels objectius que exigeix la legislació en aquesta matèria.
Per la qual cosa,
ACORDEN
Primer:- El present conveni es subscriu entre ambdues parts per a la realització de les tasques
encaminades a l’atenció, la custòdia i l’adopció dels animals de companyia extraviats, abandonats o
sense persona propietària identificada a les instal·lacions de l’Associació.

2. Neteja, desinfecció, desinsectació i desratització
La neteja i la desinfecció química de les gàbies on es troben allotjats els animals es fa a diari. Els
productes utilitzats son bàsicament lleixiu i limosèptic. Es fan servir alternativament aplicats en dilució
aquosa sobre totes les superfícies i sobre tots els estris emprats per abastar un més ampli espectre de
bactèries, virus i fongs i per evitar-ne la multiplicació. En els locals on hi ha situades les gàbies i el
magatzem es fa dues vegades per setmana.
La desinsectació dels llits, amb productes com lindavo i fenols, i dels animals amb piretrines, es fa
utilitzant productes antiparasitaris, dos cops per setmana a la primavera, cada dos o tres dies a l’estiu i un
cop per setmana a la tardor i a l’hivern. A cada local i a la cuina hi ha polvoritzadors automàtics contra
mosques i mosquits.
La desratització es fa constantment a totes les dependències amb mètodes no perjudicials per als gossos
i gats, en cas que hi tinguin accés.
Cada cop que el personal canviï d’ambient d’animals s’ha de canviar de calçat i usar sempre guants,
evitant així el contagi.
3. Control de la Leishmaniosi
Es realitza el tractament a tots els animals abandonats que entren al refugi.
El mètode a seguir és sempre l’aconsellat pels tècnics, utilitzant preferentment el test per a la detecció
d’anticossos canina, a vegades quan hi ha dubtes es repeteix la prova utilitzant altres mètodes.
4. Control de la leucèmia felina
Es realitza a tots els animals que entren al refugi.
El mètode que es fa servir és sempre el que els tècnics aconsellen. Actualment es fa servir el test per a la
detecció de l’antigen del virus de la leucèmia felina i de l’anticòs contra el virus de la immunodeficiència
felina.
5. Campanyes
Es faran diverses campanyes a traves de la premsa, la radio i la televisió comarcal.
6. Serveis
Realitzar tots els serveis descrits en l’Annex 1.
7. Disposició de Material i Espais
Disposar de material adient per recollir animals, com poden ser gàbies trampa per gats i gossos.
Disposar d’una sala d’infermeria i de quarantena per recuperar animals ferits.
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Es fan campanyes en els municipis del Berguedà dues o tres vegades a l’any. Aquestes tenen el suport i
la col·laboració dels Ajuntaments. També es mira de conscienciar a la població de la necessitat i
l’obligació d’identificar i censar a tots els animals.
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1. Identificació
S’identifiquen tots els animals adoptats amb microxip. Els animals en règim de residencia s’identifiquen si
no ho estan en el moment de l’arribada. L’Associació ho ha descrit com a norma obligatòria per a poderlos acollir.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- L’Associació es compromet a:

8. Altres obligacions

Cinquè.- L’Associació haurà de justificar la realització de les activitats subvencionades com a màxim el
dia 15 de desembre de 2021, mitjançant la presentació de la documentació exigida a l’article 23 de
l’ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, i en concret mitjançant
l’aportació dels comptes justificatius amb aportació de justificants de despesa, d’acord amb els formularis
obrants a la web de l’Ajuntament (www.guardioladebergueda.cat).
L’Associació haurà de rendir un compte justificatiu en el que cal incloure sota la responsabilitat del
declarant i amb la signatura corresponent els continguts següents:
a) Una memòria d’actuació justificativa i acreditativa de l’activitat.
b) Una relació classificada de les despeses.
c) Una relació classificada dels ingressos.
d) Balanç econòmic de l’activitat.
L’Ajuntament podrà comprovar els justificants que cregui oportuns. Amb aquesta finalitat podrà requerir al
beneficiari la remissió dels justificants (factures) de les despeses seleccionades.
Sisè.- Aquesta subvenció és compatible amb altres que l’entitat pugui obtenir per al desenvolupament de
la mateixa activitat, sempre que la suma de totes elles no superi el 100% del cost de l’activitat.
Setè.- L’incompliment de l’obligació de la justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la
mateixa, així com la concurrència dels supòsits previstos a l’article 37 de la llei 38/2003, General de
Subvencions, donarà lloc al reintegrament previst als capítols I i II, del Títol II del mateix text normatiu.
Vuitè.- El present conveni produirà efectes des de la seva signatura, si bé a efectes econòmics
s’admetran despeses efectuades durant tot l’any 2021 i tindrà vigència fins el 31 de desembre de 2021.
El conveni no serà susceptible de ser prorrogat, per la qual cosa, en cas d’existir la voluntat de continuar
col·laborant, caldrà tramitar un nou conveni prèvia existència de consignació pressupostària suficient en el
pressupost municipal de l’exercici corresponent.
Novè.- Seran causes de rescissió anticipada del conveni:
a) Impossibilitat manifesta de dur a terme les previsions contingudes en aquest conveni.
b) El mutu acord de les parts signants.
c) L’incompliment manifest i reiterat de les obligacions, que les parts assumeixen com a
conseqüència del que s’estableix en el conveni.
Desè.- L’aplicació del present conveni es regirà per la Llei 38/2003 de 17 de novembre, General de
Subvencions i pel seu reglament, aprovat per RD 887/2006, de 21 de juliol, per l’Ordenança general de
subvencions de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i per les bases d’execució del pressupost vigent.
També seran d’aplicació les restants normes de dret administratiu, i en el seu defecte, s’aplicaran les
normes de dret privat.
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Quart.- El pagament de l’esmentada aportació econòmica municipal s’efectuarà anticipadament.
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Tercer.- L’Ajuntament es compromet a:
Abonar a “LA ASOCIACIÓN DE ANIMALES CON MINUSVALIA ENFERMOS CRÓNICOS Y
COLONIAS DE GATOS”, la quantitat de 728,00 € en concepte de subvenció per aquest any
2021.
Vetllar i proporcionar la col·laboració necessària per tal de garantir la prestació d’un servei de
qualitat i comprovar el compliment de l’activitat subvencionada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

L’Associació es compromet a:
Inscriure’s al Registre d'Associacions de Protecció i Defensa dels Animals.
Disposar de la corresponent assegurança de responsabilitat civil.
Informar i facilitar a l’Ajuntament tota la documentació necessària per tal que aquest pugui
comprovar el funcionament adequat del servei.
Trobar-se al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
Justificar la realització de les activitats i projectes i l’aplicació dels fons percebuts
Complir la normativa relativa a la Protecció de Dades de caràcter personal.
Especificar en tota difusió i divulgació de les tasques desenvolupades en el marc d’aquest
conveni que es troben subvencionades per aquest Ajuntament.
A recollir els animals que l’Ajuntament li indiqui, al dia, hora i lloc que l’Ajuntament estableixi.

Onzè.- Aquest conveni té naturalesa administrativa i, en conseqüència, totes les qüestions litigioses que
es derivin de la seva interpretació, compliment i eficàcia, se sotmetran al coneixement de la jurisdicció
contencions administrativa.
En prova de conformitat amb el contingut del present conveni, ambdues parts el signen per duplicat i a un
sol efecte al lloc i data indicats a l’encapçalament del present escrit.
ANNEX 1

Atesa la voluntat d’aquest Ajuntament d’adherir-se al conveni.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i la Asociación de animales
con minusvalia enfermos crínicos y colonias de gatos, anteriorment transcrit.
Segon.- Comunicar aquest acord a la “Asociación de animales con minusvalia enfermos crónicos y
colonias de gatos”.
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Els serveis que ofereix l’Associació a tots els municipis col·laboradors de la comarca del Berguedà son els
següents:
Acollida dels animals abandonats.
Recollida d’animals abandonats sempre i quan ho comuniqui l’Ajuntament les 24 hores al dia, al
lloc que l’Ajuntament li indiqui.
Acollida de fauna autòctona fins que els agents rurals se’n facin càrrec.
Campanyes de sensibilització i informació mitjançant fulls informatius i/o revistes de difusió
comarcal.
Programes d’adopció.
Informació i orientació a tota la població que demana consell.
Confecció trimestral de cartes lliurades als socis de l’Associació, en els que s’especifiquen els
treballs realitzats durant el trimestre.
Tràmit de denúncies en casos de maltractaments o incompliments de la Llei per a la Protecció
dels Animals.
Servei de filtre de dards per la captura d’animals en estat salvatge o semisalvatges, sempre i
quan aquests presentin perillositat. Aquest servei el porta a terme el veterinari de l’Associació ja
que implica l’ús de medicaments adequats a cada cas.
Oferir el servei en horaris clars i concrets, amb atenció les 24 hores
Rebre animals tant d’administracions com de particulars, procedint a la posterior identificació i
localitzant el possible propietari, en cas de tenir-lo i acollir-lo en cas que no en tingui fins a trobar
una família d’acollida.
Donar suport a la cerca d’animals de companyia extraviats.
Mantenir les colònies de gats mitjançant una xarxa de voluntaris i dotar-les de mantes, menjar o
cures en cas de fer falta. Aquestes colònies s’han identificar, fer un cens de tots els individus,
esterilitzar-los per tal de controlar-ne la població i fer la gestió i centralització del pinso que se’ls
hi ha de donar, optimitzant els recursos econòmics.
Acollir animals en mal estat, desatesos o que han estat requisats per les institucions.
Rebre visites al centre per part d’escoles del Berguedà d’infants i joves i fer teràpies amb
persones amb necessitats educatives i psicològiques especials amb cavalls i d’altres animals
que es disposin.
Realitzar xerrades de sensibilització i formació a escoles de la comarca segons demanda, per tal
de formar i informar sobre l’abandonament d’animals, les cures i la seva compra”.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Serveis

5) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE PER L’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS
DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vist el projecte elaborat per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves i Pujols, per
l’Arranjament dels paviments de la part central del carrer Estació a Guardiola de Berguedà, amb un
pressupost de 92.107,19 € (IVA No Inclòs).
La part central del carrer Estació és un dels espais públics més cèntrics de poble, que és utilitzat per
realitzar moltes activitats lúdiques i socials a part d’aparcament de cotxes. Actualment a les voreres
d’aquest tram hi ha un paviment de formigó de color vermell que es troba en molt mal estat de
conservació degut a les condicions climàtiques de Guardiola, amb molta humitat per la proximitat del riu
Llobregat i a les temperatures molt baixes a l’hivern, això afegit al fet que aquesta zona es troba en un
indret obac i fred per la situació dels edificis colindants, ha influït en deteriorament del paviment.

La Junta de Govern per unanimitat,
ACORDA,
PRIMER. Aprovar inicialment el projecte d'obres:

Objecte:

PROJECTE D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL
DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Autor del Projecte
Lluís Minoves i Pujols
Import

Col·legi Oficial
Arquitectes
92.107,19 €

Data
Febrer 2021
19.342,51 € (IVA)

111.449,70 €

SEGON. Sotmetre el Projecte d'Obres a informació pública pel període de 30 dies mitjançant anunci en
el tauler d'edictes, a la seu electrònica de l'Ajuntament i en el Butlletí Oficial de la Província.
6) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient del contracte menor de serveis tramitat a instàncies de l’Alcaldia, per la contractació del
servei de poda de l‘arbrat del municipi.
Vist que s’han demanat pressupostos a tres empreses, concretament a:
-

Jardineria i Treballs Forestals, el Boix
Jardineria Santacreu
Jardineria Eric Valle
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb les
delegacions efectuades per l’Alcalde en data 9 de juliol de 2019.
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Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb l'establert en els articles 21.1 o) i
22.2 ñ) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, en relació amb 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,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Davant d’aquesta situació, des d’aquest Ajuntament es considera necessari procedir a l’arranjament del
citat espai, d’acord amb el projecte elaborat per l’arquitecte contractat per aquest Ajuntament, el Sr.
Luís Minoves i Pujols.

Les empreses que han presentat licitació dins del termini legalment establert són:
-

Jardineria Eric Valle (NRE 2021-E-RC-143), únicament presenta declaració responsable,
però no presenta oferta econòmica
“Jardineria i Treballs Forestals, el Boix, S.L” (NRE 2021-E-RC-177), presenta declaració
responsable i pressupost valorat en 2.710,0 € (IVA Exclòs)

Per part de la Mesa de contractació, es declara admesa únicament la proposta presentada per
“Jardineria i Treballs Forestals, el Boix, S.L”.

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa “Jardineria i Treballs Forestals, el Boix, S.L”, per la
contractació del servei de poda de l’arbrat del municipi, mitjançant un contracte menor de serveis, per
un import de dos mil set-cents deu euros (2.710,00 €) (IVA No Inclòs), amb càrrec a la partida
pressupostària 171/21000, 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).
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 9 de juliol de 2019.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

D)

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.57 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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Quart.- APROVAR la despesa per import de dos mil set-cents deu euros (2.710,00 €) (IVA No Inclòs),
amb destí al cost de la contractació relacionada.

