14/2021

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les 12.15 hores del dia 20 de maig
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 12 DE MAIG DE
2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 12 de maig de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 12 de maig 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
d’ONZE MIL CINC-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (11.568,92 €),
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 d’ONZE MIL CINC-CENTS
SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (11.568,92 €), i procedir al seu
reconeixement amb càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 10/2021
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.
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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 20 DE MAIG DE 2021

220210001457 20/05/2021 2021
920 22000

10,21 INGECAT ADMINIS COMPRA DE
CARPETES DE CARTRO MARRO PER
OFICINA I ESCOLA BRESSOL

220210001458 20/05/2021 2021
320 21900

198,44 FUSTERIA JM CANVI DE BOMBINS PORTA
PATI ESCOLA PER ACCÉS DES DE
ESCOLA BRESSOL

220210001459 20/05/2021 2021
920 21200

544,50 RETOLS TRAFFIC VINISL EN VIDRES DE
L'AJUNTAMENT REALITZACIO I
MUNTATGE
16,76 INGECAT ADMINIS COMPRA DE CAFÈ
PER L’AJUNTAMENT

220210001460 20/05/2021 2021
920 22600

870,69
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).
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) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA PRIMERA FACTURACIÓ DE L'OBRA URGENT
D’ARRANJAMENT DELS PAVIMENTS DE LA PISCINA MUNICIPAL A GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ
Vista la factura núm. 10/2021 de data 18 de maig de 2021, corresponent a la primera facturació de les
obres d’ARRANJAMENT URGENT DELS PAVIMENTS DE LA PISCINA MUNICIPAL A GUARDIOLA DE
BERGUEDÀ, presentada pel contractista “TERRADELLAS SL , REFORMES D’HABITATGES”, la qual
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Import Text lliure
100,78 LLIBRERIA 4 CANTONS COMPRA DE
LLIBRES "PREMIS SANT JORDI 2021"
ESCOLA SANT LLORENÇ
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N. Operació
Data
Aplicació
220210001456 20/05/2021 2021
320 22600

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

ascendeix a SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB NORANTA-CINC CÈNTIMS
(7.253,95€).
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de les
delegacions efectuades pel Ple en sessió de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar la factura núm. 10/2021 de data 18 de maig de 2021, corresponent a la primera
facturació de les obres d’ARRANJAMENT URGENT DELS PAVIMENTS DE LA PISCINA MUNICIPAL A
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista “TERRADELLAS SL , REFORMES
D’HABITATGES”, la qual ascendeix a SET MIL DOS-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB
NORANTA-CINC CÈNTIMS (7.253,95€).

“Realització de l'actuació de la "Orquestra Costa Brava" el dia 10 d'agost de 2021, amb motiu de la
Festa Major d'enguany -2 CONCERTS + SARDANES -”,
Que ascendeix a: sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6655€).
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 ORQUESTRA COSTA BRAVA – a través de MUSICS
DE CATALUNYA SCCL, pels Realització de l'actuació de la "Orquestra Costa Brava" el dia 10 d'agost
de 2021, amb motiu de la Festa Major d'enguany -2 CONCERTS + SARDANES -, per la suma de
6655€ (Iva inclòs). amb càrrec a la partida pressupostària338/22600, 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.
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 sis mil sis-cents cinquanta-cinc euros (6655€), (IVA
inclòs) amb destí al cost de 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 serveis per l’execució de l’actuació:
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Vist l’expedient de Contracte de prestació de serveis per l’execució de l’actuació:
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5) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Segon.- Comunicar aquest acord al contractista i a la dipositària municipal. ”

“Serveis cobertura sanitari per la prova esportiva MARXA DEL CADÍ dels dies 5 i 6 de juny de 2021”,
Que ascendeix a: mil vuit-cents noranta-cinc euros (1895,00 €).
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:

Quart.- APROVAR la despesa per import de mil vuit-cents noranta-cinc euros 1.895,00€, amb destí
al cost de la contractació relacionada.
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari i a la tresorera de l’ajuntament.

7) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE FERROCARRILS DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, PER
LA CESSIÓ DE MATERIAL FERROVIARI
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local, de l’esborrany del conveni de col·laboració
entre Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la cessió
de material ferroviari, el contingut del qual es transcriu literalment a continuació:
ACORD DE CESSIÓ DE MATERIAL FERROVIARI ENTRE FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA (FGC) I L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ REUNITS
D’una part, el Sr Ricard Font i Hereu, en qualitat de president de Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya (en endavant FGC), amb domicili a Barcelona, carrer dels Vergós 44, amb CIF Q-0801576J.
D’una altra, Josep Lara i Tristante, en qualitat alcalde. de l´ajuntament de Guardiola de Berguedà (en
endavant L´AJUNTAMENT), amb domicili social a Pl. Ajuntament, núm. 10 , amb CIF P0809800F
Es reconeixen mútuament capacitat per atorgar el present document i
MANIFESTEN
1. Que FGC, és una entitat de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i independent, creada per
Decret de 5 de setembre de 1979, publicat al DOGC de data 10 d´octubre de 1979, dedicada
principalment a l´activitat ferroviària des de l´any 1979, que compta amb un patrimoni propi format tant per
immobles, com per material mòbil i altres béns mobles diversos.
2. Que FGC és titular propietària, d’una locomotora amb la designació FGC 251- 51 (ex CGFC 705)
destinada a desballestar que s’ha donat de baixa com a material ferroviari, no té valor d’inventari ni valor
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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).
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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.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa PREVITSAPOVE, pels Serveis cobertura sanitari per
la prova esportiva MARXA DEL CADÍ dels dies 5 i 6 de juny de 2021, per la suma de 1895,00 €, amb
càrrec a la partida pressupostària340/22600, 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.

patrimonial històric per a FGC donat que és un bé obsolet i deteriorat pel seu ús, i ja disposa de
locomotores similars en millor estat de conservació.
3. Així mateix FGC disposa de material en desús provinent de vies enretirades que té previst alienar com
a residu, entre aquest material es troben els elements (carrils i travesses) per a constituir 12 metres de
via.
4. Que L´AJUNTAMENT és una administració pública que ha expressat el seu interès en fer-se càrrec de
la locomotora FGC 251-51 (ex CGFC 705), així com dels elements esmentats, d’aquest material per a ferne un ús simbòlic d´exposició pública, no afecte a cap explotació ferroviària.

PACTES
Primer.- FGC cedeix i L´AJUNTAMENT rep, en els termes que s'especifiquen més endavant, la titularitat
de la locomotora FGC 251-51 (ex CGFC 705), així com 12 metres de via formada per carrils i travesses
fora d’ús les fotografies de les quals s’adjunten.
Segon.- La cessió de titularitat es produeix a títol gratuït.
Tercer.- La cessió de titularitat de la locomotora i la resta dels elements es produeix a tots els efectes,
donant-se de baixa de l´inventari d´FGC, i passant a ser l’AJUNTAMENT el propietari.
Quart.- El període de cessió és indefinit i la cessió és irreversible.
Cinquè.- La retirada del vehicle i els elements de la via del seu emplaçament actual i el trasllat fins a on
determini l’AJUNTAMENT anirà al càrrec de L´AJUNTAMENT.
En cas que L’AJUNTAMENT no s’hagi fet càrrec del material abans de tres mesos de la signatura
d’aquest conveni FGC podrà procedir al seu tractament com a residu o ferralla segons correspongui.

Número: 2021-0014 Data: 07/06/2021

6. Que FGC vol cedir a títol gratuït la titularitat de l’esmentada locomotora així com els elements (carrils i
travesses) per a constituir 12 metres de via a L´AJUNTAMENT, per tal que en disposi com a objecte
expositiu públicament. I amb aquesta finalitat, les parts sotasignants articulen els següents

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

5. Que de conformitat amb l´article 26 del Decret Legislatiu 2/2002 de 24 de desembre, de l´Estatut de l
´Empresa Pública Catalana, així com els articles 18 i 20 del Decret Legislatiu 1/2002 de 24 de desembre,
de la Llei de patrimoni de la Generalitat de Catalunya, es podrà acordar la cessió gratuïta per adjudicació
directa de béns mobles propis, en favor d´entitats vinculades a la Generalitat, en favor de qualsevol
administració pública, o en favor de corporacions públiques o privades sense ànim de lucre, per finalitats
d´utilitat pública o interès social.

Setè.- L´AJUNTAMENT es compromet a exhibir el material del qual se li cedeix la titularitat dignament i en
les condicions adequades tot tenint present el seu valor simbòlic, indicant que la cessió d´aquest material
ha estat feta per FGC.
Vuitè.- L´AJUNTAMENT es farà càrrec del manteniment del material cedit, i vetllarà per la seva
conservació en les condicions de seguretat adequades.
Novè.- L´AJUNTAMENT no podrà exigir a FGC cap responsabilitat sobre el material una vegada s’hagi
formalitzat la cessió de titularitat amb la signatura d’aquest conveni.
Desè.- Les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa del seu propi
fur, si en tinguessin. I perquè consti i en prova de conformitat, es signa el present document, en el lloc i
data que consten en el mateix.

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:
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Sisè.- L´objecte d´aquesta cessió és l´exposició pública de la locomotora.

Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni de col·laboració entre Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, per la cessió de material ferroviari, anteriorment
transcrit.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del present acord.
Tercer.- Notificar el present acord a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.

-

CONSTRUCTORA AUXILIAR D’OBRA PÚBLICA, S,L
o Únicament s’ha presentat la declaració responsable, no s’ha annexat la proposta
económica.
EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L
o
Import: 22.660,00 € (IVA Inclòs), més 3,50 km més de repàs de manteniment i
neteja de vores de camins.
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L:
o Import: 22.660,00 € (IVA Inclòs), més repàs amb pala carregadora o
retroexcavadora mixta els llocs més malmesos o necessaris aportant-hi terra del
propi camí per a la formació de guals per a trencar les aigües i agilitzar els treballs
de la motoanivelladora; es netejaran els llocs escaients pel creuament de vehicles i
per la situació de base en cas d’emergència; al lloc concret on els camins presentin
un fort desnivell i es vegi la possibilitat de fer cunetes a més dels corresponents
guals, es construirà la corresponent cuneta donant pendent al camí per una millor
conservació del mateix; es tallaran les rames dels arbres, es trossejaran amb
motosserra manual, que puguin dificultar el pas d’un camí de bombers, es
netejaran també les vores dels camins de vegetació triturant-les amb braç i capçal
de martells annexat al tractor per donar obertura al camí amb un mínim d’un metre
a cada costat; es compactarà amb corró vibrador mecànic totes les pistes
arranjades i l’arranjament de 2,1 km en iguals condicions del PPI o aportació de
130tn de gravilles esteses amb camió dúmper.

La Mesa de contractació únicament va declarar admeses les propostes presentades per:
-

EXLAND EXCAVACIONS I TRANSPORTS, S.L
EXCAVACIONS MIRALLES, S.L:

Per la valoració de les millores proposades es va demanar assessorament a l’Oficina Tècnica de
Prevenció Municipal d’Incendis Forestals i Desenvolupament Agrari Àrea d’Infraestructures i Espais
Naturals.

A l’empara de lo establert a l’article 250.7 de la Llei de Contractes del Sector Públic, que estableix
que els licitadors poden introduir les millores que considerin convenients, i que es poden referir a
característiques estructurals de l’obra, al seu règim d’explotació, a les mesures tendents a evitar els
danys en el medi ambient i els recursos naturals, o a millores substancials, però no a la seva ubicació,
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Es sol·licità pressupost a les empreses que seguidament es detallen, les quals presentaren les
següents propostes:
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Vist l’expedient del contracte menor d’obres tramitat a instàncies de l’Alcalde per la contractació de les
obres d’arranjament de diversos camins de Guardiola de Berguedà incloses dins de les actuacions de
l’ADF 2021, d’acord amb la proposta efectuada per la Diputació de Barcelona, amb un pressupost de
22.660,00 € (IVA Inclòs).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

8) ACORD D’ADJUDICACIO DEL CONTRACTE MENOR DE LES OBRES D’ARRANJAMENT I
MILLORA DE DIVERSOS CAMINS – ADF 2021 - A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

es considera que la millora que ofereix una millor qualitat-preu és la presentada per
“EXCAVACIONS MIRALLES, S.L”.
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:

Quart.- 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).
Cinquè.- NOTIFICAR el present acord a l’adjudicatari, a la resta d’empreses licitadores 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 13.35 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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Tercer.- MANIFESTAR que el contracte és necessari per mantenir els camins del municipi en òptimes
condicions 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.
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Segon.- ADJUDICAR el referit contracte a l’empresa “EXCAVACIONS MIRALLES, S.L” pel preu de vinti-dos mil sis-cent seixanta euros (22.660,00) (IVA Inclòs), a més de les millores anteriorment citades
amb els termes i condicions establerts a l’expedient i a la proposta econòmica presentada pel
contractista.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Primer.- APROVAR la contractació del contracte d’obres d’arranjament i millora de diversos camins de
Guardiola de Berguedà, incloses dins de les actuacions de l’ADF 2021, d’acord amb la proposta
efectuada per la Diputació de Barcelona, mitjançant un contracte menor d’obres, per un import de
22.660,00 € (IVA Inclòs), amb càrrec a la partida pressupostària 450/21000, 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.

