10/2021

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les 12.00 hores del dia 7 d’abril de
de dos mil vint-i-ú, 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. També hi assisteix el regidor Sr. Antonio Morales Calderón.

A)
B)

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 24 DE MARÇ DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 24 de març de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 24 de març 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
DEU MIL SIS-CENTS CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (10.657,70 €), 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 DEU MIL SIS-CENTS
CINQUANTA-SET EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS (10.657,70 €), i procedir al seu reconeixement
amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 6/2021
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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.

Número: 2021-0010 Data: 17/05/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 17/05/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 7 D’ABRIL DE 2021

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
Text lliure
Import
2.680,00 PETROCAT GASOIL PER ESCOLA ST
LLORENÇ 4000 LITRES

75,06 VARIS MENUS PER JURAT DEL
ENMAGATZEMATGE I CUSTODIA

65,82 SUPERMERCAT PETIT PREU COMPRA DE

220210000857 31/03/2021 2021
231 48000

345,44

220210000858 30/03/2021 2021
338 22600

1.290,00

220210000859 31/01/2021 2021
161 22100

805,00

220210000860 15/03/2021 2021
450 22700
220210000861 29/03/2021 2021
330 22100

338,80

220210000862 31/03/2021 2021
430 22700
220210000863 25/03/2021 2021
320 21200

MATERIAL NETEJA PER CAMP
APRENENTATGE
SUPERMERCAT PETIT PREU VALS
ALIMENTS DIFERENTS FAMILIES DEL
GENER I FEBRER
ASSOCIACIO CULTURAL DOS PER QUATRE
ACTUACIO COBLA PIRINEU DE BERGA
4/4/2021
NETEJES JOSEP CORTES SL COMRPA
D'AIGUA DE BOCA PER DIPOSIT ST MIQUEL
EL 19-01-2021
CARDIOSOS GLOBAL MANTENIMENT
ANUAL 2 UNITATS DESFIBRIL.LADORS

992,20 INSMAN CADI COMPRA D'ESTELLA SECA I
ENCEBAR I ENGEGAR CALDERA
CALEFACCIO SANT LLORENÇ

1.815,00 PERSONALITZACIO ESPAIS PUBLICS

MAQUETACIO I DISSENY ENTRADES DEL
MUNICIPI
2.389,75 CONSTRUCCIONS TERRADELLAS
CONDICIONAMENT DE LA PISTA DEL PATI
DE L'ESCOLA

220210000864 30/03/2021 2021
450 21000

225,44 CHAPER SL COMPRA RETOL ALUMINI DE

220210000865 30/03/2021 2021
320 21200

209,60 THYSSENKRUPP REPARACIO

220210000866 31/03/2021 2021
920 22700

174,24 RGL HORES DE MES DE MARÇ

220210000867 31/03/2021 2021
450 21000

265,93 AGC MATERIAL MES DE MARÇ DE

220210000868 31/03/2021 2021
450 21000

CÀRREGA I DESCÀRREGA PER PLAÇA
AJUNTAMENT AMB PAL

SUBSTITUCIO DE BATERIA TELEFONICA
EAR AL CEIP SANT LLORENÇ
CONFIGURANCIONS ORDINADORS I
IMPRESORES OFICINA
PINTURA OXIRON I MATERIAL PER
CONSERVACIO BARANES CARRERS

54,69 AGC MATERIAL MES DE MARÇ DE VARIS

MAGATGEM PER EDIFICIS, CARRERS ETC
SERV GRALS
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362,40 AULOCE ES PUBLICO SERVEIS ANUALS DE

Número: 2021-0010 Data: 17/05/2021

CARNESTOLTES

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació
Data
Aplicació
220210000853 31/03/2021 2021
320 22100
220210000854 31/03/2021 2021
338 22600
220210000855 31/03/2021 2021
920 22000
220210000856 31/03/2021 2021
320 21900

220210000869 31/03/2021 2021
920 22600
220210000870 31/03/2021 2021
330 22700

45,15 AGC MATERIAL SABATES I GUANTS, EPIS
PER AGP - BRIGADA MPAL

484,00 GIMNÀSTICA QUERALT SCP TALLER DE

BALLS EN LINIA 10 SESSIONS -ACTIVITATS
LLAR AVIS

12.618,52
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:

4) ACORD APROVANT LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ D’UN ESPAI POLIVALENT COBERT A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vist l’expedient de modificació del contracte relatiu a les obres de construcció d’un espai polivalent
cobert a Guardiola de Berguedà, d’acord amb l’informe presentat pel Director tècnic de l’obra i valorat
en la suma de 41.226,13 € (IVA No Inclòs).
Examinada la documentació que l'acompanya i de conformitat amb lo 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,
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 l'expedient de modificació del contracte relatiu a les obres de construcció d’un espai
polivalent cobert a Guardiola de Berguedà, d’acord amb l’informe presentat pel Director tècnic de l’obra
i valorat en la suma de 41.226,13 € (IVA No Inclòs).
Segon.- Notificar el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera municipal.
5) ACORD D’AUTORITZACIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ D’UNA CASETA TEMPORAL DE VENDA DE
PRODUCTES PIROTÈCNICS A LA ZONA DE L’ESTACIÓ VELLA
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, la petició formulada per la Subdelegació del
Govern a Catalunya, a través de la qual s’adjuntà la sol·licitud presentada per “PIROFESTES
MINORISA, S.L” , a través de la qual sol·licita autorització per al instal·lació i venda d’una caseta de
productes pirotècnics sense magatzem a l’Estació Vella.

-3-

Número: 2021-0010 Data: 17/05/2021

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).
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

L’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves Pujols, n’ha emès informe favorable, si bé
condicionat a:

2.- Que la caseta ubicada a la Estació Vella a Guardiola de Berguedà, va ser autoritzada per primera vegada per a
la venda de productes pirotècnics en data 16/06/1.992, prèviament a la presentació d’un projecte tècnic.
3.- Que des de la data de l’ultima autorització no s’han realitzat modificacions a l’establiment temporal ( Caseta
Tipus M sense magatzem ), i s’ha presentat declaració responsable signada de no modificacions segons projecte.
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Casetes instal·lades en espais oberts
“L’espai ocupat per la caseta pot ser públic o privat.
La caseta ha de reunir les característiques que indiqui el delegat del Govern corresponent. El sostre de la caseta
ha de ser lleuger i subjectat de tal manera que sigui la zona de menor resistència en cas de projecció.
El mostrador i la façana de venda han d’estar coberts per una visera volada d’una amplada mínima de 60 cm.
Els artificis pirotècnics disposats per a la venda s’han de col·locar en prestatges fora de l’abast del públic. Els
artificis s’han de retirar de la caseta quan estigui tancada al públic, i s’han de dipositar en un magatzem autoritzat.
Cada caseta ha de disposar de dos extintors d’incendis de les característiques que estableix el servei de prevenció
competent.
En llocs ben visibles s’han de col·locar rètols que indiquin la prohibició de fumar a les immediacions de la caseta.
№ es pot encendre flames ni estufes d’incandescència. La instal·lació elèctrica, si n’hi ha, ha de ser estanca. №
poden ser utilitzades per al enllumenat làmpades portàtils que impliquin qualsevol tipus de combustió.
Les casetes han de guardar una distància mínima de 20 metres respecte de qualsevol edificació i de 100 metres
de llocs que puguin representar un perill especial, com ara gasolineres o dipòsits de gas.
A les casetes només s’admet la presència simultània de dos compradors i dos venedors. Aquests últims han
d’estar especialment autoritzats per la Delegació del Govern corresponent.”

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

“1.- Tal com ja s’ha informat en anys anteriors la caseta, s’han de complir les normatives vigents en matèria de
seguretat en casetes de venta de productes pirotècnics , i complir els següents condicionants d’emplaçament:
a.- La Instrucció tècnica complementària (ITC) núm. 19 del Reglament d’explosius defineix les
característiques dels establiments amb el redactat següent:

4.- Que l’establiment temporal complirà totes les condicions exigides al vigent Reglament d’explosius, aprovat per
reial decret 230/98, de 16 de febrer (BOE n.61 de (12.03.98) , i així com les condicions exigides al vigent
reglament d’articles pirotècnics i cartutxeria, aprovat per reial decret 989/2015, de 30 d’octubre ( BOE num. 267 de
07/11/2015 i, en especial a la seva ITC n.17).
5.- Que l’empresa PIRO7 Bages, SL. Posa a disposició de la persona sol·licitant el magatzem de productes
pirotècnics que té autoritzat a la Font del Morral, Sallent, autoritzat n. DCP-554 amb la finalitat de permetre el
dipòsit diari de productes sobrants de la venda diària, durant aquest període.
Que de conformitat amb el que disposa la normativa de les Normes Subsidiàries de Planejament del Municipi en
opinió d’aquest tècnicper INFORMAR FAVORABLEMENT per l’instal.lació de la caseta de venta de productes
pirotècnics”.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades per l’alcalde d’aquest ajuntament, mitjançant Decret de data 8 de juliol de 2015.

6) RESPOSTA A LA PETICIÓ FORMULADA PEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT EN RELACIÓ A
LA CELEBRACIÓ D’UNA PROVA ESPORTIVA ELS PROPERS 5 i 6 DE JUNY DE 2021
Vista la petició formulada pel Servei Català de Trànsit, donant trasllat a la petició efectuada per l’entitat
BIKE GUARDIOLA, per dur a terme els propers 5 i 6 de juny de 2021, una prova esportiva anomenada
“MARXA CICLOTURISTA ORBEA CADÍ CHALLENGE”, pel terme municipal.
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.- Autoritzar la celebració de la “MARXA CICLOTURISTA ORBEA CADÍ CHALLENGE”, els
propers dies 5 i 6 de juny de 2021.
Es condiciona l’esdeveniment a la situació sanitària del país, afectat per la crisis sanitària del COVID19, així com a complir totes les restriccions i a l’adopció de totes les mesures de seguretat que vinguin
imposades pel Govern de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, arrel de la pandèmia; així mateix es
condiciona l’esdeveniment a que 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, en especial al Parc Natural Cadí
Moixeró, i als propietaris dels terrenys per on transcorri la prova, així com disposar de totes les
assegurances necessàries per la realització de l’esdeveniment, i condicionat a que utilitzin la imatge
corporativa de l’Ajuntament.
Segon.- Comunicar el present acord al Servei Català de Trànsit.
D)

MOCIONS I ACORDS
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Segon.- Comunicar la present autorització a la Delegació del Govern a Catalunya i a la peticionària.
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Primer.- Autoritzar a “PIROFESTES MINORISA, S.L”, la instal·lació d’una caseta temporal de venta de
productes pirotècnics sense magatzem a l’Estació Vella, condicionat al compliment de la normativa
anteriorment referenciada.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Junta de Govern, per unanimitat, acorda:
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 12.50 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

