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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

22 de novembre de 2016 

 

 

 

A les 17:10 hores del dimarts dia 22 de novembre de 2016, es constitueix en sessió 

ordinària la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Montesquiu, prèviament  

convocats per avui a la mateixa hora.  

 

La present sessió de la Junta de Govern Local la presideix: 

 

L’Alcaldessa Sra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup municipal d’ERC. 

 

I els regidors/es següents: 

 

Sr. Jaume Romeu Cruells CDC 

Sr. David Merchán Salces ERC 

 

 

Hi assisteix amb veu però sense vot: 

 

Pedro Salces Gil ERC 

 

 

Assistits per mi, Jaume Salés Malian, Secretari-Interventor. 

 

L’objecte d’aquesta sessió ordinària és la de tractar els diversos assumptes 

ordinaris i de tràmit que han tingut entrada o s’han produït des de la darrera 

sessió. 

 

Oberta la sessió per la presidència, una vegada comprovada l’existència de quòrum 

d’assistència necessari, es procedeix a tractar els punts de l’Ordre del Dia següent: 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Aprovació de les actes anteriors. 

2. Contracte menor del servei de neteja d’edificis i instal·lacions 

municipals durant el mes de desembre de 2016 i gener de 2017. 

3. Contracte menor del subministrament de contenidors per a la 

recollida de multiproducte. 

4. Contracte menor de subministrament i instal·lació d’una porta per a 

l’Escola El Rocal. Estalvi i eficiència energètica programa 

Desendolla’t. 

5. Contracte menor de subministrament i col·locació de sòcol de 

tancament a la zona de jocs infantils de la Pèrgola. 

6. Segon requeriment d’aportació de documentació complementària 

expedient d’obres núm. 47/2016. 

7. Aprovació de despeses. 
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1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 8 de novembre de 2016, 

s’aprova per unanimitat. 

 

 

2  

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS I 

INSTAL·LACIONS MUNICIPALS DURANT EL MES DE DESEMBRE DE 

2016 I GENER DE 2017. 

 

Vist que per raó de les festes de Nadal i Cap d’any es considera convenient 

contractar el servei de neteja d’edificis i instal·lacions municipals durant el mes de 

desembre de 2016 i gener de 2017, per les oficines de l’Ajuntament, el consultori 

municipal i la pista poliesportiva. 

 

Vist l’informe del secretari-interventor sobre el percentatge que suposa la 

contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, als efectes 

de determinar l’òrgan competent per a contractar; i sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

  

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Contractar amb XAVIER FABREGÓ COLL, representant de la raó social 

NERI NET , amb D.N.I. núm. 43.630.128-W, per ser l’oferta més avantatjosa 

econòmicament, el servei de neteja dels edificis i instal·lacions municipals durant el 

mes de desembre de 2016 i gener de 2017, que inclou les oficines de l’Ajuntament, 

el consultori municipal i la pista poliesportiva, per un import total de 408,38 €, dels 

quals 337,50 € són de principal i 70,88 € corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- L’objecte d’aquest contracte és la neteja dels edificis i les instal·lacions 

municipals expressades al punt primer d’aquest acord, amb el nombre de dies i  

hores de dedicació que figuren al pressupost presentat per aquesta empresa amb  

data 21/11/2016 , durant el mes de desembre de 2016 i concretament els dies i el 

nombre d’hores que es detalla : 

 

Dies de neteja : 27, 28, 29 i 30 de desembre de 2016 i 2,3,4 i 5 de gener de 2017. 

 

Dependències a netejar i hores :  

 

Oficines de l’Ajuntament : 4 dies, amb un total de 10 hores. 

 

Pista poliesportiva : 1 vegada al mes amb un total de 3 hores. 

 

Consultori municipal : 8 dies amb un total de 12 hores.  

 

Tercer.- Imputar la despesa a la partida 920/212.06 del Pressupost vigent. 

 

Quart.- Notificar aquest acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 
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Cinquè.- Registrar aquest contracte  menor al Registre Públic de Contractes de la  

Generalitat de Catalunya.  

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

3  

CONTRACTE MENOR DEL SUBMINISTRAMENT DE CONTENIDORS PER 

A LA RECOLLIDA DE MULTIPRODUCTE. 

 

Vist que per l’any 2017 és prevista l’ampliació de la delegació feta en el seu dia al 

Consell Comarcal d’Osona, pel que fa a incloure-hi la recollida de multiproducte 

(paper, cartró i envasos), mitjançant l’ens instrumental que en cada moment 

aquest determini. 

 

Vist que es fa necessària l’adquisició de nous contenidors per aquest multiproducte. 

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per aquesta contractació, i vist 

que el pressupost d’aquests actes fa possible la seva contractació mitjançant la 

figura del contracte menor, que només exigeix aprovar la despesa i incorporar la 

factura al corresponent expedient i, de conformitat amb allò que estableix la 

Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del subministrament de tretze (13) 

contenidors de multiproducte amb l’empresa ROS ROCA, amb N.I.F. núm. 

A25014382 , per un import total de 14.555,13 €, dels quals 12.029,03 € són de 

principal i 2.526,10 € corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- L’objecte d’aquest contracte menor és el subministrament de 13 

contenidors per multiproducte de càrrega lateral de plàstic injectat, amb les 

característiques especificades al pressupost de l’empresa número 02/0312-01/16, 

que seran repartits pel municipi en nombre de 10. Els 3 contenidors restants seran 

per la recollida de multiproducte al Parc del Castell de Montesquiu. 

 

Tercer.-  Imputar la despesa a la partida 162/227,00 del Pressupost de 2016. 

 

Quart.-  Una vegada realitzada la prestació, incorporar  la factura i tramitació del 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

4  

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D’UNA 

PORTA PER A L’ESCOLA EL ROCAL. ESTALVI I EFICIÈNCIA 

ENERGÈTICA PROGRAMA DESENDOLLA’T. 
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Vist l’estat de deteriorament d’una de les portes d’accés a l’escola CEIP El Rocal, 

que  només està aïllada amb vidres senzills i presenta infiltracions importants. 

 

Atesa doncs la conveniència d’instal·lar una porta nova amb aïllament tèrmic, per 

evitar el refredament dels passadissos i les aules adjacents i potenciar l’estalvi i 

l’eficiència energètica, d’acord amb les directrius del programa Desendollla’t. 

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per aquesta contractació, i vist 

que el pressupost d’aquests actes fa possible la seva contractació mitjançant la 

figura del contracte menor, que només exigeix aprovar la despesa i incorporar la 

factura al corresponent expedient i, de conformitat amb allò que estableix la 

Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del subministrament i instal·lació d’una 

porta d’accés a les instal·lacions de l’escola CEIP El Rocal, amb aïllament tèrmic i 

fulles antipànic amb l’empresa FUSTERIA JAUME RIERA, amb N.I.F. núm. 

77.282.819-J, per un import total de 2.519,75€ €, dels quals 2.082,44 € són de 

principal i 437,31 € corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- L’objecte d’aquest contracte menor és el subministrament i instal·lació 

d’una porta d’accés a l’escola CEIP El Rocal amb aïllament tèrmic i fulles antipànic. 

 

Tercer.-  Imputar la despesa a la partida 321/212,05 del Pressupost de 2016. 

 

Quart.-  Una vegada realitzada la prestació, incorporar  

la factura i tramitació del pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

 

5 HISENDA 

CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE 

SÒCOL DE TANCAMENT A LA ZONA DE JOCS INFANTILS DE LA 

PÈRGOLA. 

 

Vist que l’estat de deteriorament d’alguns dels elements dels parcs infantils de la 

zona del camp de futbol i de la Pèrgola fa necessària la seva substitució, atesa 

també la necessitat de compliment de la normativa vigent i, que es considera 

convenient ampliar amb alguns elements aquesta parcs infantils.  

 

Vist que s’ha contactat amb diferents professionals del ram. 

 

Vista la competència de la Junta de Govern Local per aquesta contractació, i vist 

que el pressupost d’aquests actes fa possible la seva contractació mitjançant la 

figura del contracte menor, que només exigeix aprovar la despesa i incorporar la  
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factura al corresponent expedient i, de conformitat amb allò que estableix la 

Disposició Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector 

Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del subministrament i col·locació d’un 

sòcol de tancament de la zona de jocs infantils de La Pèrgola amb l’empresa 

HAPPYLUDIC PLAYGROUND AND URBAN EQUIPMENT S.L., amb N.I.F. núm. 

B63768550 , per un import total de 726,00 €, dels quals 600,00 € són de principal i 

126,00 € corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- L’objecte d’aquest contracte menor és el subministrament i col·locació d’un 

sòcol travesser de fusta tractada per tancament de la zona de jocs infantils de la 

zona de La Pèrgola. 

 

Tercer.- Imputar la despesa a la partida 920/212,06 del Pressupost de 2016. 

 

Quart.- Una vegada realitzada la prestació, incorporar  la factura i tramitació del 

pagament si escau. 

 

Cinquè.- Notificar l’acord a l’adjudicatari en el termini de deu dies. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

6 HISENDA 

SEGON REQUERIMENT D’APORTACIÓ DE DOCUMENTACIÓ 

COMPLEMENTÀRIA EXPEDIENT D’OBRES NÚM. 47/2016. 

 

Amb data 19/09/2016 i registre d’entrada núm. 988 la Sra. Lourdes Espona Plajats 

va demanar llicència d’obres per a la construcció d’un lavabo (wàter) al local del 

Carrer Sant Boi número 6, La llibreria, per tal de poder ser degudament informada 

la sol·licitud. 

 

D’acord amb l’informe dels Serveis tècnics municipals de data 4/10/2016, amb data 

6/10/2016 se li va fer requeriment d’aportació de documentació complementària 

consistent en presentar a l’Ajuntament un croquis a escala mínima 1/100 amb les 

mides del nou local, amb el material sanitari a col·locar  i el pressupost de les 

obres, amb l’advertiment d’arxiu de l’expedient en cas de no aportar aquesta 

documentació dintre del termini assenyalat de 15 dies. 

 

Transcorregut amb escreix aquest termini, no consta que s’hagi aportat la 

documentació sol·licitada. 

 

Per això, es proposa a la Junta de Govern Local l’adopció dels següents acords : 

 

Primer.- Atorgar a la Sra. Lourdes Espona Plajats un segon termini de 10 dies a 

comptar a partir de la notificació d’aquest acord per tal que presenti a l’Ajuntament 

la documentació complementària sol·licitada, consistent en un croquis a escala 

mínima 1/100 amb les mides del nou local, amb el material sanitari a  
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col·locar  i el pressupost de les obres, per tal que la sol·licitud de llicència 

d’obres pugui ser degudament informada. 

 

Segon.- En cas de no donar compliment a aquest requeriment, es passarà 

l’expedient a l’enginyer municipal per tal que informi del compliment de la 

normativa sectorial aplicable a l’activitat que es desenvolupa al local del Carrer Sant 

Boi número 6, així com del contingut de la comunicació prèvia efectuada per tal de 

seguir el procediment que correspongui. 

 

Tercer.- Notificar aquest acord a la interessada als efectes escaients.   

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 

 

7 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 

 
Vodafone telèfons fixes          222,29 €  
Protecció civil Ripoll fira de la nou          250,00 €  
Toni Domínguez desplaçaments cursos varis            80,75 €  
Endesa enllumenat públic            38,36 €  
Publipresmedia publicitat Fira de la Nou          217,80 €  
Osonamegastore material informàtic          787,09 €  
Combustibles Molist gasoil ajuntament i escoles       3.506,34 €  
Delegació Hisenda Impost tributs plaques 

fotovoltaiques          135,51 €  
Pont d'Osona cafè            60,33 €  
Suministres Fermac SA material estanteries arxiu          210,01 €  
Bankia crèdit ICO       5.121,36 €  
nomines  novembre     16.763,34 €  
Pedro Salces Gil indemnització novembre 170,00 € 
Jaume Romeu Cruells indemnització novembre          196,00 €  
David Merchan Salces indemnització novembre            88,53 €  
Consorci Gestió Residus abocador       1.323,41 €  
Consell Comarcal d'Osona Quota mensual protectora animals            67,07 €  
Seguretat Social octubre        9.072,62 €  
Endesa enllumenat públic       4.604,91 €  

   

    

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa aixeca la sessió quan 

són les 17:43 hores. En dono fe. 

 

Vist-i-Plau      Davant meu, 

                   L’Alcaldessa          El secretari-interventor 

 

 

 

 

 

 

 

Elisabet Ferreres Vergés               Jaume Salés Malian 


