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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

7 de març de 2017 

 

 

A les 17:45 hores de la tarda del dimarts 7 de març de 2017, 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. Formalització de preacord per finançament de les despeses corrents 

en béns i serveis , anualitat 2017. Xarxa Governs Locals 2016-2019. 

3. Contracte menor del servei de neteja d’imbornals 2017. 

4. Aprovació de despeses. 

 

 

1 JUNTA DE GOVERN LOCAL 

APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS 

 

Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 28 de febrer de 2017, 

s’aprova per unanimitat. 

 

 

2 XARXA DE GOVERNS LOCALS 2016-2019 

FORMALITZACIÓ DE PREACORD PER FINANÇAMENT DE LES 

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS 2017. XARXA GOVERNS 

LOCALS 2016-2019. 
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Vist que amb data 17/08/2016 ha estat notificada la resolució d’aprovació d’un 

preacord assolit en el marc de les Meses de concertació del Pla Xarxa de Governs 

Locals 2016-2019, amb una quantia total de 90.000,00€ amb periodicitat 2016 i 

2017, per al finançament de despeses en béns corrents i serveis. 

 

Per tal de tramitar l’import de 45.00,00€ corresponent a l’anualitat 2017, es 

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

 

Primer.-  Formalitzar el preacord assolit en el marc de les Meses de concertació del 

Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, per l’anualitat 2017, per un import 

45.000,00€ per al finançament de despeses corrents en béns i serveis. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Gerència de Serveis d’Equipaments, 

Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, pel 

seu coneixement i als efectes escaients. 

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTE MENOR DEL SERVEI DE NETEJA D’IMBORNALS PER 

2017. 

 

Vist que per la Regidoria d’Urbanisme i Obres s’acredita la necessitat de contractar  

el servei de neteja dels imbornals de la xarxa de clavegueram del poble. 

  

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

 

Atès 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 contractar; i sobre la legislació aplicable i el 

procediment a seguir. 

   

Examinada la documentació que l’acompanya, atès l’Informe de Secretaria, 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 servei de neteja dels imbornals de la 

xarxa de clavegueram del municipi amb SEBASTIÀ FONT MARTÍ, amb NIF. 

40.601.951-M, per import total de 242,00 €, dels quals 220,00 € són de principal i 

22,00 € corresponen al 10 % d’IVA. 

 

Segon.- Imputar la despesa a la partida 152/210,03 respectivament del 

Pressupost de 2016 prorrogat. 

 

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

pagament si escau. 

 

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

 

Posat a debat s’aprova per unanimitat. 
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4 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 
   

   

Tapiservei Torres Cortines pavelló        2.698,85 €  

Ramon Pujolà  - Mon i Berta  a compte dinar Batalla           700,00 €  

Hanna Instruments SL pastilles i líquid medidor clor             82,89 €  

Endesa Distribución Eléctrica enllumenat públic        2.419,76 €  

Informàtics MiB manteniment programa aigua           909,25 €  

Pilar Martin Marquez programa promoció envelliment           102,00 €  

Endesa Energia  gas menjador           776,57 €  

Ambisist SL productes neteja           201,88 €  

Club Excursionista St. Quirze col·laboració Trail Bisaura 15-16           800,00 €  

Casa Portell  material cursa Sant Silvestre           224,25 €  

Endesa Energia  gas pavelló        1.695,62 €  

Combustibles Molist gasoil escola i ajuntament        3.918,99 €  

Vodafone telèfons mòbils           225,21 €  

Ros Roca SA contenidors multiproducte      14.554,97 €  

Ontinet antivirus             65,22 €  

La Estrella Seguros - Generali 1r trimestre assegurances edificis        1.722,48 €  

Ramon Pujolà  - Mon i Berta  total pagament dinar Batalla           688,30 €  

Dones de Montesquiu a compte subvenció 2017        1.200,00 €  

Recollida de residus d'Osona escombraries        3.117,93 €  

   

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

són les 18:00 hores. En dono fe. 

 
Vist-i-Plau      Davant meu, 

 

  

  

 

 

                   L’Alcaldessa       El secretari-interventor 
Elisabet Ferreres Vergés         Jaume Salés Malian 

 

 


