13/2021

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les 12.00 hores del dia 12 de maig
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)
C)

HISENDA
SOL·LICITUDS

URBANISME OBRES I SERVEIS

ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 07/06/2021
HASH: 7468698f4baab675e98334396fd61c8e

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 29 D’ABRIL DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 29 d’abril de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 29 d‘abril 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
DINOU MIL DOS-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (19.224,16 €), 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 DINOU MIL DOS-CENTS VINT-IQUATRE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS (19.224,16 €), i procedir al seu reconeixement amb càrrec a
les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 9/2021
Proveïdor: Segons la relació adjunta
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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: 2021-0013 Data: 07/06/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 08/06/2021
HASH: 4c517a4f0834f15da051305578e94083

ACTA DE LA SESSIÓ TELEMÀTICA CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 12 DE MAIG 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

220210001183 15/04/2021 2021
171 21000
220210001184 30/04/2021 2021
161 21000
220210001185 22/04/2021 2021
320 22600

172,16 AGC MATERIAL PER MANTENIMENT DE LA
PISCINA MUNICIPAL

34,61 AGC MATERIAL PER MAGATZEM I OFICINA
383,16 AGC MATERIAL PER OXIDON FORJA PER

BARANES I ALTRES DE CARRERS I PONTS
-VIA PUBLICA

65,85 AGC MATERIAL PER ESCOLA SANT
LLORENÇ I ESCOLA BRESSOL

35,95 AGC MATERIAL PER ENTITATS PINTURA
PER CENTRE CIVIC

157,30 RGL SERVEI MES D'ABRIL DE

MANTENIMENT EQUIPS CONFIGURACIONS
DIVERSES I ALTRES INFORMATICS

1.497,98 JARDINERIA I TREBALLS EL BOIX RETALLAR
ARBUSTS DE LA PL AJUNTAMENT I PL
ESGLESIA .-

143,50 JFC MAQUINA RETRO PER REVENTADA

AIGUA A LES CASES NOVES DEL COLLET

34,45 INGECAT ADMINIS COMPRA DE MATERIAL
PER ESCOLA BRESSOL- PREMIS PER
DIBUIXOS DE SANT JORDI

220210001186 22/04/2021 2021
320 22600

29,74 INGECAT ADMINIS COMPRA DE MATERIAL

220210001187 22/04/2021 2021
320 22600

40,92 INGECAT ADMINIS COMPRA DE MATERIAL

220210001188 06/05/2021 2021
340 21200
220210001189 17/03/2021 2021
920 62300
220210001190 30/04/2021 2021
450 21000
220210001191 06/05/2021 2021
920 22700
220210001192 06/05/2021 2021
920 22700

PER CEIP SANT LLORENÇ- PREMIS PER
DIBUIXOS DE SANT JORDI
PER CEIP SANT LLORENÇ- PREMIS PER
DIBUIXOS DE SANT JORDI

382,74 BUREAU VERITAS PRESSUPOST

INSPECCIO DEFECTES LEGALITZACIÓ
LLUM DE LA PISCINA MUNICIPAL

3.877,14 SISTEMES OFICINA DEL PENEDES COMPRA
DE MAQUINA IRADV DX C3725I SERIE
22E25990

14,72 CONTAINERS DEL BERGUEDA SERVEI

LLOGUER CONTENIDOR DERUNA DE 2M3

677,60 MCC SERVEI COORD SEGUR I SALUT

EXECUCIO OBRES ARRANJ PART CENTRAL
CARRER ESTACIO VISAT I ASSEGURANÇA

363,00 ADVOCATS ROCA I MARZÀ DEFENSA

PROCEDIMENT ROBATORI DOCUMENTACIO
BG-2021/9 ACORD JUNTA GOVERN 4-112020
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220210001180 30/04/2021 2021
320 21200
220210001181 30/04/2021 2021
330 21200
220210001182 30/04/2021 2021
920 22700

TREBALLS REPARACIO FUGA AIGUA
VORERA DAVANT FARMÀCIA
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220210001177 30/04/2021 2021
340 21200
220210001178 30/04/2021 2021
920 21000
220210001179 30/04/2021 2021
450 21000

Import Text lliure
370,70 CONSTRUCCIONS TERRADELLAS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació
Data
Aplicació
220210001176 30/04/2021 2021
161 21000

220210001193 05/05/2021 2021
920 22700
220210001194 05/05/2021 2021
920 22000

72,60 OMEGA-CAT ENGINYERIA INFORME DE

COMUNICACIO ACTIVITAT REMADERA SRA
JUDIT LOPEZ CANTALAPIEDRA

490,35 SISTEMES OFICINA TECNOCAT COMPRA DE
25 PAQUETS PAPER A-4 I 5 PAQUETS
PAPER A-3 BLANC GRAMTGE DE 80

8.844,47
La Junta de Govern Local, actuant per delegació de l’alcaldia, com a òrgan de contractació ACORDA:

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:
“Subministrament de tub 90 de diàmetre per escomesa d'aigua, i previsió de tubs contra incendis de la
sala polivalent coberta abans de fer la solera. PREVISIÓ ESCOMESA D'AIGUA”,
Que ascendeix a: tres mil dos-cents cinquanta-nou euros amb dotze cèntims euros (3259,12€).
IVA recuperable de 565,63 € cost pressupostari DOS MIL SIS-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB
QUARANTA-NOU CÈNTIMS (2.693,49€).
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 contractació de l’empresa INSMAN CADI SL, pel Subministrament de tub 90 de
diàmetre per escomesa d'aigua, i previsió de tubs contra incendis de la sala polivalent coberta abans de
fer la solera. PREVISIÓ ESCOMESA D'AIGUA, per la suma de 3259,12€ (Iva inclòs). amb càrrec a la
partida pressupostària 920/62200, 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
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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.

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).
Quart.- APROVAR la despesa per import de tres mil dos-cents cinquanta-nou euros amb dotze
cèntims euros (3259,12€). IVA recuperable de 565.63€ cost pressupostari DOS MIL SIS-CENTS
NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS (2.693,49€), amb destí a 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

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 contractació de l’empresa INSMAN CADI SL, pel Subministrament de tub de
canalització escomesa de llum, de la sala polivalent coberta abans de fer la solera. PREVISIÓ
ESCOMESA LLUM, per la suma de 871,93€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària
920/62200, 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).
Quart.- APROVAR la despesa per import de vuit-cents setanta-un euros amb noranta-tres cèntims
euros (871,93€), amb destí a 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 de contracte de prestació de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de lloguer d'un parc mòbil -Cursa d'obstacles, 9 moduls i 1 d'ells d'aigua, durant 3 hores, pel
proper dia 11 de juliol de 2021.”,
Que ascendeix a: mil sis-cents vint-i-un euros amb quaranta cèntims (1621,40€).
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Que ascendeix a: vuit-cents setanta-un euros amb noranta-tres cèntims euros (871,93€).
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“Subministrament de tub de canalització escomesa de llum, de la sala polivalent coberta abans de fer
la solera. PREVISIÓ ESCOMESA LLUM”,

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Vist l’expedient de contracte de subministrament per l’execució de l’actuació:

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 contractació de l’empresa FESTES INFANTILS MOBIL PARC SL, pels Serveis
de lloguer d'un parc mòbil -Cursa d'obstacles, 9 moduls i 1 d'ells d'aigua, durant 3 hores, pel proper dia
11 de juliol de 2021., per la suma de 1621,4€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària
338/22600, 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.

Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.
7) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de prestació de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis d'arranjament urgent del paviment de la piscina municipal”,
Que ascendeix a: quinze mil set-cents trenta euros (15.730,00 €) iva 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa TERRADELLAS SL –REFORMES HABITATGES-, pels
Serveis d'arranjament urgent del paviment de la piscina municipal, per la suma de 15.730,00 € (IVA
Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 920/62200, 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).
Quart.- APROVAR la despesa per import de a quinze mil set-cents trenta euros (15.730,00 €), (IVA
inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.
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Quart.- APROVAR la despesa per import de mil sis-cents vint-i-un euros amb quaranta cèntims
(1621,40€), amb destí a la contractació relacionada.
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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).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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.

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

8) ACORD D’ACCEPTACIÓ DELS AJUTS CONCEDITS PER LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
DINS DE LA CONVOCATÒRIA DEL CATÀLEG 2021 DEL PLA DE CONCERTACIÓ XARXA DE
GOVERNS LOCALS 2020-2023

Suport al foment del teixit comercial, mercats i fires local

2.856,00 €

Fons de prestació del cicle Festiu

1.556,00 €

Dispositius i programari per facilitar el treball remot

2.005,93 €

Equitat educativa: finançament de programes educatius en petits municipis

3.803,18 €

Finançament en l'àmbit de joventut

2.748,10 €

Finançament dels serveis socials bàsics

3.284,09 €

Finançament de programes complementaris, actuacions de millora i digitalització dels serveis socials

5.500,00 €

Fons de prestació Dinamització Activitat Física i Esport Local

2.900,10 €

Pla de Xoc Digitalització Equipaments Esportius

2.193,58 €

Pla de Xoc Reactivació de serveis als equipaments esportius

5.960,19 €

Atès que la concessió dels ajuts ve condicionat a l’acceptació expressa per part d’aquest 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 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Acceptar els ajuts concedits per la Diputació de Barcelona, anteriorment relacionats, de la
convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023.
Segon.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.

9) ACORD APROVANT L’INFORME DEL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT DE L’OBRA D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART
CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ
Vist el Pla de Seguretat i Salut en el treball de les obres relatives al Projecte d’obres per l’Arranjament
dels paviments de la part central del carrer estació, presentat per ISEOVA, S.L.:
Títol del projecte: ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PART CENTRAL DEL CARRER
ESTACIÓ
Situació: C/ Estació – 08694 Guardiola de Berguedà
Administració actuant: Ajuntament de Guardiola de Berguedà
Redactor PSSL:
SALVADOR CARBONELL
C/ Balaguer, 1, 1ª, porta A
08227 – Terrassa
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IMPORT CONCEDIT
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NOM ACTUACIÓ

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Atès que des de la Diputacióde Barcelona, dins de la convocatòria del Catàleg 2021 del Pla de
concertació Xarxa de Governs Locals 2020-2023, ens han estat concedides les següents subvencions:

INFRAESTRUCTURES, SERVEIS I OBRES DEL VALLÈS, S.L (ISEOVA, S.L)
C/ Balaguer, 1, 1ª, porta A
08227 – Terrassa

D’acord amb l’article 7.2 del Reial Decret 1627/1997, un cop revisat el Pla de Seguretat i Salut i atès
que l’informe del coordinador de seguretat i salut és favorable,
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’informe del coordinador de seguretat i salut en matèria de Seguretat i Salut durant
l’execució de l’obra i el Pla de Seguretat i Salut corresponent a l’obra de referència elaborat pel
contractista.
Segon.- Comunicar el present acord al coordinador de seguretat i a l’empresa adjudicatària de les
obres.

10) ACORD D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ DE LA
FACTURACIÓ DEL SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS
SOCIALS I EN COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA PEL NOU PERÍODE
2021-2025 AIXÍ COM L’ADHESIÓ AL PROGRAMA SERVEI LOCAL DE TELEASSISTÈNCIA
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, l’esborrany del conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà i el Consell Comarcal del Berguedà, per la gestió de la
facturació del servei local de teleassistència en l’àmbit dels serveis social i en col·laboració amb la
Diputació de Barcelona pel nou període 2021-2025, el contingut del qual es transcriu a continuació:
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I per tant, informo favorablement, a fi que sigui considerat per a l’aprovació del Pla de seguretat i salut
de l’obra per part d’aquesta Administració, segons estipula l’aritcle 7.2 del RD 1627/97.
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FAIG CONSTAR:
1. Que un cop analitzat el contingut, he/hem aprovat el Pla de seguretat i salut elaborat pel contractista,
a partir de les previsions contingudes en l’Estudi de seguretat i salut o en l’Estudi bàsic, d’acord amb
les prescripcions del RD 1627/97.
2. Que el Pla de seguretat i salut ha d’estar a l'obra i a disposició permanent de la direcció facultativa,
de qui intervingui en l'execució de l'obra, i de les persones o els organismes amb responsabilitats en
matèria de prevenció en les empreses que hi intervinguin, així com dels representants dels
treballadors. 3. Que el contractista no pot introduir cap modificació en el Pla de seguretat que no hagi
estat prèviament aprovada de forma expressa pel coordinador de seguretat. Les persones esmentades
en el paràgraf anterior poden presentar, per escrit i raonadament, les alternatives i els suggeriments
que considerin oportuns.
4. Que el contractista ha de designar els recursos preventius adequats, de conformitat amb la Llei
54/2003, que han d’estar a l'obra quan es desenvolupin treballs amb riscos especials (definits amb
caràcter no exhaustiu a l'annex II del RD 1627/97), amb l'objectiu de vigilar el compliment de les
mesures incloses en el Pla de seguretat i salut, i comprovar-ne l’eficàcia

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

En Marc Camps Casas, coordinador de seguretat i salut de l’obra, presenta l’informe sobre el pla de
seguretat de l’obra de referència, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:

“CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER LA GESTIÓ DE LA FACTURACIÓ DEL SERVEI LOCAL DE
TELEASSISTÈNCIA EN L’ÀMBIT DELS SERVEIS SOCIALS I EN COL·LABORACIÓ AMB LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA PEL NOU PERÍODE 2021-2025.
D’una part, el Sr. Josep Pere Lara Tristante, actuant en nom i representació de l’ajuntament de Guardiola
de Berguedà, com a Alcalde, assistit per la Sra. Elisabeth Benítez Vilajoana, secretària de l’esmentada
Corporació.
D’altra part, la Sra. Rosa Pujols Castellà, Gerent del Consell Comarcal del Berguedà, amb assistència de
la Sra. Lourdes Anglada Codina, secretària del Consell.
ANTECEDENTS I MOTIVACIÓ

PACTES
Primer. Objecte i actuacions.
L’objecte d’aquest conveni és dur a terme la gestió de la facturació del Servei Local de Teleassistència del
municipis que així ho deleguin.
Això no comportarà cap cost extra pel municipi ni per la persona usuària del servei.
Segon. Compromisos.
A)Per part del Consell Comarcal del Berguedà:
El Consell Comarcal facturarà als usuaris del servei quadrimestralment, d’acord amb les
liquidacions que la Diputació faci al Consell.
B) Per part dels ajuntaments:
-A participar si s’escau en el seguiment de les actuacions.
-Notificar l’acord d’adhesió a la Diputació adjuntant-hi el present conveni.
Tercer. Naturalesa i vigència.
Aquest conveni té caràcter administratiu i tindrà una vigència pel període 2021-2025.
En cas de controvèrsia en la seva aplicació o interpretació, les parts es comprometen a intentar resoldreho per mutu acord, sens perjudici de la competència de la Jurisdicció Contenciosa-Administrativa”.

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’esborrany del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà
i el Consell Comarcal del Berguedà, per la gestió de la facturació del servei local de teleassistència en
l’àmbit dels serveis social i en col·laboració amb la Diputació de Barcelona pel nou període 2021-2025,
anteriorment transcrit.
Segon.- Aprovar l’adhesió del municipi de Guardiola de Berguepdà al programa “Servei Local de
Teleassistència” de la Diputació de Barcelona.
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Per tot això, formalitzem aquest conveni, que es regirà pels següents pactes:
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El Consell Comarcal del Berguedà pot portar a terme la gestió de la facturació d’aquest servei d’acord
amb els nous preus aprovats per la Diputació i sempre que l’ens local en delegui aquesta gestió a l’ens
supramunicipal.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

La Diputació de Barcelona com a ens que presta el Servei Local de Teleassistència a tots els municipis de
la província, a partir de l’1 de maig de 2021 implementa un nou sistema de tipologies de servei en funció
de la intensitat. Al mateix temps entren en vigor els nous preus, aprovats per ordenança al Consell
Comarcal del Berguedà i canvia el model de la facturació passant a ser quadrimestral.

Tercer.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà i a la Diputació de Barcelona.
D)

MOCIONS I ACORDS
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ACTA DE JUNTA DE GOVERN

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 13.50 hores de tot el qual per la
seva constància s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.

