20/2021

A l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les 13.00 hores del dia 29 de juliol 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: 02/09/2021
HASH: 8bdc1b2c2c7e1e6bb8aba74a678397fb

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 8 DE JULIOL
DE 2021
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local el redactat de l’acta de la sessió celebrada el
dia 8 de juliol de 2021.
La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
Primer.- Aprovar el redactat de l’acta de la sessió celebrada el dia 8 de juliol de 2021.
2) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de contracte de serveis per l’execució de l’actuació:
“Serveis de realització d'actuació HAVANERES MESTRE D'AIXA, dins dels actes de la Festa Major
2021 el poper 9 d'agost de 2021”,
Que ascendeix a: mil tres-cents trenta-un euros (1.331, 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:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa “PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI SL”, pels
Serveis de realització d'actuació HAVANERES MESTRE D'AIXA, dins dels actes de la Festa Major
2021 el poper 9 d'agost de 2021, per la suma de 1.331,00 € (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.
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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: 2021-0020 Data: 02/09/2021

Actua com a Secretària n’Elizabeth Benítez Vilajuana.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

JOSEP LARA TRISTANTE (1 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 02/09/2021
HASH: 0679bf051f6620db7244e6427ae2de76

ACTA DE LA SESSIÓ CELEBRADA PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
EN DATA 29 DE JULIOL DE 2021

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: mil tres-cents trenta-un euros (1.331,00 €), (IVA
inclòs) amb destí al cost de la contractació relacionada.

“Serveis de gestió tècnica de llum i so per actuacions de la Festa Major 2021”,
Que ascendeix a: Tres mil tres-cents vuitanta-vuit euros (3.388,00€).
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:
Primer.- APROVAR la contractació de l’empresa “GRUP PARÈNTESIS IMATGE I SO, SL”, pels
Serveis de gestió tècnica de llum i sò per actuacions de la Festa Major 2021, per la suma de 3.388,00
€ (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.
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: Tres mil tres-cents vuitanta-vuit euros (3.388,00 €),
(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.

4) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS
Vist l’expedient de Contracte de prestació 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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3) ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR DE SERVEIS

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

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

“Realització de l'actuació de Concert CESK FREIXAS" el dia 7 d'agost de 2021, amb motiu de la Festa
Major d'enguany -CONCERT DE NIT -”,
Que ascendeix a: dos mil cent-setanta-vuit euros (2.178,00 €).
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: dos mil cent-setanta-vuit euros (2.178,00 €), (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.
5) 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 -splash slide 55 metres, durant 3 hores, pel proper dia 9 d'agost de
2021, dins els actes de la Festa Major.”,
Que ascendeix a: mil cinc-cents euros amb quaranta cèntims (1.500,40 €).
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 “PRODUCCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SL”, pels
Serveis de lloguer d'un parc mòbil -splash slide 55 metres , durant 3 hores, pel proper dia 9 d'agost de
2021, dins els actes de la Festa Major., per la suma de 1.500,40 € (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.
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
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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 “PROMOCIONS ARTÍSTIQUES VICTORI, SL”, pels
Realització de l'actuació de Concert CESK FREIXAS el dia 7 d'agost de 2021, amb motiu de la Festa
Major d'enguany -CONCERT DE NIT -, per la suma de 2.178,00 € (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.

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: mil cinc-cents euros amb quaranta cèntims (1.500,40
€), (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.

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 certificació número 3 de les obres D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA PART
CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista
“ISEOVA, S.L.”, i conformada per la direcció tècnica de l’obra, les quals ascendeix a SETZE MIL CINCCENTS SETANTA-SIS ERUOPS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (16.576,35 €).
Segon.- Comunicar aquest acord al contractista i a la dipositària municipal.

MOCIONS I ACORDS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 14.03 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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D)
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Vista la certificació número 3 de les obres D’ARRANJAMENT DEL PAVIMENT DE LA PART CENTRAL
DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, presentada pel contractista “ISEOVA, S.L.”,
i conformada per la direcció tècnica de l’obra, les quals ascendeix a SETZE MIL CINC-CENTS
SETANTA-SIS ERUOPS AMB TRENTA-CINC CÈNTIMS (16.576,35 €).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

6) ACORD APROVANT LA CERTIFICACIÓ NÚMERO 3 DE L'OBRA D’ARRANJAMENT DEL
PAVIMENT DE LA PART CENTRAL DEL CARRER ESTACIÓ A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

