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JUNTA DE GOVERN LOCAL ORDINÀRIA 

18 d’abril de 2017 

 

 

A les 17:15 hores de la tarda del dimarts 18 d’abril 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’AlcaldessaSra. Elisabet Ferreres Vergés, del grup municipal d’ERC. 

 

I els regidors/es següents: 

 

Sr. Jaume Romeu Cruells PdeCAT 

  

 

Es fa constar que al Ple ordinari de data 11/04/2017 es va donar compte del canvi 

de nom del grup polític de CIU, que ha passat a ser PdeCAT. 

 

Hi assisteix amb veu però sense vot: 

 

Pedro Salces Gil ERC 

 

Assistits per mi, Maria Rosa Vilaplana Penella, secretària-interventora acctal. 

 

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. Acceptació ajut del Programa Complementari per a la garantia del 

benestar social per 2017 de Xarxa de Governs Locals 2016-2019 de la 

Diputació de Barcelona, Codi d’actuació 17/X/236029. 

3. Acceptació d’ajut del Programa Complementari d’escolarització en 

primera infància pel curs escolar 2016-2017. 1ª Part. Codi actuació 

17/X/235690. 

4. Contracte menor de taller de primavera i tardor saludable 2017. 

5. Contracte menor del servei d’assistència veterinària per colònia 

controlada de gats. 

6. Aprovació de despeses. 
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Llegida i examinada l’acta de la sessió anterior de data 4 d’abril de 2017, s’aprova 

per unanimitat. 

 

2  

ACCEPTACIÓ AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI PER A LA 

GARANTIA DEL BENESTAR SOCIAL PER 2017 DE XARXA DE 

GOVERNS LOCALS 2016-2019 DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA. 

 

Per acord de la Junta de Govern de data 30/03/2017 la Diputació de Barcelona ha 

aprovat, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, el Programa 

Complementari per a la garantia del benestar social, amb Codi d’actuació 

17/X/236029, atorgant a l’Ajuntament un ajut d’import 7.256,87 € per tal 

concepte. 

 

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

 

Primer.- Acceptar l’ajut d’import 7.256,87 € atorgat en el marc del Pla Xarxa de 

Governs Locals 2016-2019, pel Programa Complementari per a la garantia del 

benestar social, amb Codi d’actuació 17/X/236029. 

 

Segon.-Notificar a quest acord a la Diputació de Barcelona en cas que el règim 

regulador d’aquest Programa Complementari ho requereixi. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 
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ACCEPTACIÓ D’AJUT DEL PROGRAMA COMPLEMENTARI 

D’ESCOLARITZACIÓ EN PRIMERA INFÀNCIA PEL CURS ESCOLAR 

2016-2017. 1ª PART. CODI ACTUACIÓ 17/X/235690 

 

Vist el Programa Complementari d’escolarització en primera infància per al curs 

2016-2017 aprovat per la Junta de govern de la Diputació de Barcelona de data 

30/03/2017, en el marc del Pla Xarxa de Governs Locals 2016-2019, que atorga a 

l’Ajuntament de Montesquiu un ajut d’import 2.446,74 € per aquest concepte. 

 

Vist que cal acceptar expressament aquest ajut abans del dia 31 de maig de 2017. 

 

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

 

Primer.-Acceptar l’ajut de 2.446,74 € del Programa Complementari d’escolarització 

en primera infància per al curs 2016-2017, amb Codi d’actuació 17/X//235690. 

 

Segon.- Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona per seu electrònica. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 
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CONTRACTE MENOR DE TALLERS DE PRIMAVERA I TARDOR 

SALUDABLE 2017. 

 

Vist que per les Regidories d’Esports i Benestar Social es considera convenient la 

realització d’uns tallers d’activitat adreçada a la població de Montesquiu a partir de 

18 anys, per fer possible un aprenentatge de com fer servir l’espai lúdic de la zona 
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verda de la Font d’en Nando d’una manera senzilla i saludable i així poder traslladar 

aquest aprenentatge a l’entorn i la vida quotidiana.  

  

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

 

Vist que la proporció que representa l’import d’aquest contracte en relació amb els 

recursos ordinaris del pressupost vigent possibilita que la Junta de Govern Local 

pugui acordar aquesta contractació, pel procediment de contracte menor per raó de 

la seva quantia. 

   

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 el contracte menor de realització d’un TALLER DE PRIMAVERA I 

TARDOR SALUDABLE FEM SALUT 2017, amb  JOAN ESPONA SERRA , amb D.N.I. 

núm. 43.628.019-D, per un import total de 700,00 €, dels quals 578,51 € són de 

principal i 121,49 € corresponen al 21 % d’IVA. 

 

Segon.- L’objecte d’aquest taller és engrescar la gent gran de Montesquiu a fer 

servir els aparells de l’espai lúdic instal·lat a la zona verda de la Font d’en Nando, 

engrescant la gent a utilitzar-los fent salut, aprenent el seu funcionament i utilitat, 

aprenent moviments saludables i adaptables després a la vida quotidiana. 

 

Aquest taller es realitzarà a la primavera i a la tardor : 

 

Primavera : 15, 22 i 29 de maig, i 12 i 19 de juny de 2017. 

Tardor : 18 i 25 de setembre, i 2, 9 i 16 d’octubre de 2017. 

 

Tercer.- L’import d’aquest contracte es liquidarà al juny i a l’octubre, un cop 

acabats els tallers, a raó de 350€ cada un, IVA inclòs. 

 

Quart.-Imputar la despesa a la partida 231/480,00 del Pressupost de 2016 

prorrogat. 

 

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

pagament si escau. 

 

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

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

5 COLÒNIA CONTROLADA DE GATS URBANS A MONTESQUIU 

CONTRACTE MENOR DEL SERVEI D’ASSISTÈNCIA VETERINÀRIA PER 

COLÒNIA CONTROLADA DE GATS. 

 

Vist que per la Regidoria de Medi Ambient i Serveis s’acredita la necessitat de 

contractar els serveis d’assistència tècnica veterinària per a la realització de 

determinades tasques necessàries en el marc de la gestió de la colònia controlada 

de gats urbans que s’ha implantat a Montesquiu. 
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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. 

 

La Junta de Govern Local per unanimitat ACORDA : 

 

Primer.- Aprovar la contractació menor del servei d’assistència tècnica veterinària 

amb el centre veterinari LA VETERINARIA de la col·legiada nº984-GI, Anna Bach 

Miguelez, amb NIF 43633367K amb domicili al Carrer Lleida, 4 de Ripoll, en el marc 

de l’actuació de gestió de la colònia controlada de gats de nova implantació a 

Montesquiu.  

 

Segon.- El centre veterinari haurà de seguir el protocol d’actuació per al 

sanejament i reintroducció de gats en colònies controlades aprovat per Junta de 

Govern.  

 

Tercer.- Aquest contracte menor de serveis s’estableix per un termini d’una any, 

sense possibilitat de pròrroga, a comptar des del dia 18 d’abril de 2017, finalitzant 

a tots els efectes el dia 31 de desembre de 2017 amb els preus indicats a 

continuació: 

 

• Ovariohisterectomia femelles: 72,60€ (IVA inclòs) 

• Ovariohisterectomia femelles gestants: 84,70€ (IVA inclòs) 

• Orquiectomia mascles: 36,30€ (IVA inclòs) 

• Medicació antibiòtic de llarga acció (15 dies) i antiinflamatori (calculat sobre un 

gat d’un pes mig de 4kg): 12€ (IVA inclòs) 

• Test FeLV/FIV: 16€ (IVA inclòs) 

• Eutanàsia i incineració col·lectiva: 33,88€ (IVA inclòs) 

• Desparasitació completa interna i externa amb pipeta: 11€/gat (IVA inclòs) 

 

Quart.- Imputar la despesa a la partida 150/210.02del Pressupost de 2016 

prorrogat. 

 

Cinquè.-  Una vegada realitzada la prestació, incorporar  les factures i tramitació 

dels pagaments si escau. 

 

Sisè.- Notificar l’acord a l’adjudicatària en el termini de deu dies. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

6 HISENDA 

APROVACIÓ DE DESPESES. 



AJUNTAMENT DE MONTESQUIU 
  

 

 

 

5 

 

 

Consorci Gestió residus abocador      2.012,17 €  

Consell Comarcal Osona quota protectora           68,14 €  

Endesa enllumenat públic      4.715,13 €  

Pont d'Osona  cafès           60,83 €  

Automòbils Camprubí reparació dúmper         105,88 €  

Automoció Vic revisió camió         625,93 €  

Càritas St. Quirze Besora col·laboració 15-16      1.000,00 €  

Pedro Salces Gil indemnització març         170,00 €  

Jaume Romeu Cruells indemnització març         196,00 €  

David Merchan Salces indemnització març         177,06 €  

Seguretat Social febrer 9.159,15 € 

Jaume Serra Benito honoraris         687,83 €  

Con Vall del Ges, Oris, Bisaura primer pagament quota      2.324,37 €  

Con Vall del Ges, Oris, Bisaura quota leader         302,96 €  

Electricitat Jordi Grau reparacions elèctriques varies         512,94 €  

Joan Serrarols Vinyes mant programa informàtic dipòsits aigua      1.061,78 €  

Josep Ballús Roca manteniment fotocopiadora         500,88 €  

Telefònica España mòbils           98,86 €  

Montse Terradellas honoraris 1T/2017         300,51 €  

AMPA Els Putxinel·lis a compte subvenció         500,00 €  

Sebastià Font neteges urbanes         667,33 €  

Sebastià Font 
 

        577,65 €  

Suministres Fermac material vari           67,24 €  

La llar del Bisaura assistència domiciliària         127,20 €  

Televida  teleassistencia         221,31 €  

Planas Forestals i Jardineria reparació maquinària         141,65 €  

Arids i Formigó Conanglell material vorera         599,31 €  
Ofiosona material oficina         111,39 €  
Estació de Servei el Túnel gasoil vehicles         116,96 €  
Consorci Administració Oberta targes regidors i personal         262,72 €  
Arquimatt materials decoració material voreres      1.538,02 €  
7 i Tria monitoratge         640,00 €  
Recollida i reciclatge recollida trastos         423,84 €  
Alier Casanovas Pere reparació escalfador menjador           61,47 €  
Ambisist SLU material neteja         825,17 €  
Quimeco manteniment material neteja         301,29 €  
Tossomun publicitat batalla         121,00 €  
Diputació de Barcelona IBI fonda         423,37 €  
Confederació Sardanista anunci anual           29,04 €  
 

   

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

són les 17:56 hores. En dono fe. 

 
Vist-i-Plau          Davant meu, 

 

  

  

 

                    L’Alcaldessa               La secretària-interventora acctal. 

Elisabet Ferreres Vergés          Mª Rosa Vilaplana Penella 
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