15/2021

De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les 12.30 hores del dia 27 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.

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 20 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 20 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 20 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 de
DOS MIL CINC-CENTS DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (2.517,69 €), 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 de DOS MIL CINC-CENTS
DISSET EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS (2.517,69 €), i procedir al seu reconeixement amb
càrrec a les consignacions pressupostàries corresponents.
3) PROPOSTA DE CONTRACTES MENORS DE SUBMINISTRAMENTS, SERVEIS I D’OBRES,
RELACIÓ 11/2021
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.

Número: 2021-0015 Data: 07/06/2021

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 27 DE MAIG DE 2021

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

792,32
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) ACORD D’APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER L’ARRANJAMENT DEL CAMÍ DEL
JOU A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
Vista la memòria valorada elaborada per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís Minoves i
Pujols, per l’arranjament del camí del Jou i els accessos a les masies rurals del Jou, Torre de Foix i de
l’església romànica de Sant Climent a Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de 21.270,00 € (IVA
No Inclòs).
Vist que dins del Programa sectorial per la millora de camins de la Diputació de Barcelona, se’ns va
concedir un ajut econòmic de 25.376,70 € per dur a terme la referida actuació.
Atès que es tracta d’una actuació necessària, ja que és un camí municipal rodat molt utilitzat pels veïns
de la població i els turistes que visiten la zona.
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220210001520 20/05/2021 2021
920 22100

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

N. Operació
Data
Aplicació Import Text lliure
220210001518 26/05/2021 2021
65,22 INGECAT ADMINIS COMPRA DE 2
920 22000
TONERS PER IMPRESORA DESPATX
IMMA
220210001519 26/05/2021 2021
574,75 NATURA LOCAL SERVEIS DE
430 22700
MANTENIMENT WEB DE PROMOCIO
MUNICPI PLATAFORMA TURISME ACTIU
DE NATURA LOCAL 2021

Actualment aquest tram de camí es troba asfaltat però presnta molts problemes en el ferm degut el a
les inclemències meteorològiques molt acusades pel clima fred i humit del municipi de GUariola de
Berguedà.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència de la Junta de Govern Local, d’acord amb les
delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament en sessió de data 9 de juliol de 2019.
La Junta de Govern per unanimitat,

Vist el padró de TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
d'aquest
municipi corresponent a l'exercici 2021, per 374 liquidacions per un import total de 6.750,00 euros.
Atès que la recaptació de TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL està delegada a la
Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de gestió tributària.
D'acord amb les atribucions que legalment tinc atribuïdes i atès el previst, en l'article 53.1 apartats g) i
u) 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.
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 el corresponent padró de la TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI MUNICIPAL
de l'exercici 2021 per un import de 6.750,00 euros corresponents a 381 liquidacions-rebuts.
Segon.- Aprovar el traspàs a l’Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G), per al seu cobrament.
Tercer.- Notificar el present acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu coneixement i efectes.
Quart.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es realitzi per
la seva ratificació.
6) ACORD D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2020
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses

IMPORTS
1.891.163,00
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5) ACORD D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2021
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Primer.- Aprovar la memòria valorada elaborada per l’arquitecte contractat per l’Ajuntament, el Sr. Lluís
Minoves i Pujols, per l’arranjament del camí del Jou i els accessos a les masies rurals del Jou, Torre de
Foix i de l’església romànica de Sant Climent a Guardiola de Berguedà, amb un pressupost de
21.270,00 € (IVA No Inclòs).

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

ACORDA,

Modificacions de despeses
Pressupost definitiu de despeses
Despeses autoritzades
Despeses compromeses
Obligacions reconegudes
Despeses ordenades
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament
2. Exercicis tancats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament a l’inici de l’exercici
Baixes
Increments
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de
pagament al final de l’exercici
TOTAL CREDITORS PENDENTS DE
PAGAMENT

80.924,83
1.972.087,83
1.485.184,86
1.485.184,86
1.281.280,60
1.158.946,75
1.158.946,75
122.333.85

120.661,96
-3.743,78

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:
1. Exercici en curs
Pressupost inicial d'ingressos
Modificacions d'ingressos
Pressupost definitiu d'ingressos
Drets reconeguts
Devolucions
Baixes
Drets reconeguts nets
Recaptació neta
Obligacions pendents de cobrament
2. Exercicis tancats
Drets pendents cobrament inici exercici
Modificació saldos
Baixes
Recaptació
Drets pendents cobrament final exercici
TOTAL DEUTORS PENDENTS DE
COBRAMENT

IMPORTS
1.891.163,00
80.924,83
1.972.087,83
1.591.079.71
13.966,31
15.597,49
1.575.482,22
1.286.129,73
289.352,49
360.816,14
106.05
26.670,12
126.816,10
207.435,97
496.788,46

2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
a)
b)

Drets Reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes

1.575.482.22
1.281.280,60

RESULTAT PRESSUPOSTARI
d)
Desviacions + de finançament
e)
Desviacions - de finançament
f)
Despeses finançades romanent líquid de tresoreria

-4-

294.201,62
124.786.78
10.492,51
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20.872,52

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

96.045,66

g)
Resultat d'operacions comercials
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

179.907,35

2.1.4. Romanents de crèdit:
El total de romanents de crèdits ascendeix a un total de 690.807,23€, dels quals com a crèdits
compromesos 203.904,26€ i com a crèdits disponibles, 486.902,97€.
- Incorporació obligatòria (romanents a incorporar) de 243.378,38€ (art. 182.3 del Text Refós de la
LRHL 2/2004.)

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL DE
L’EXERCICI 2020
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Saldos de cobrament dubtós
- Ingressos pendents d'aplicació
– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DE
L’EXERCICI 2020
De pressupost de despeses. Exercici en curs
De pressupost de despeses. Exercicis tancats
De pressupost d'ingressos
D'altres operacions no pressupostàries
- Pagaments pendents aplicació
+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI
2020
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
ROMANENT PER A DESPESES AMB FINANÇAMENT
AFECTAT
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS

439.304,91
289.352,49
207.435,97
19.295,48
-76.779,03

187.193,54
122.333,85
20.872,52
43.987,17
0,00
1.005,221,34
1.257.332,71
124.786,78
1.132.545,93

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i
l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria pressupostària,
així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o impossible
recaptació, tenint en compte que:
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament, en 83.032,57€. Per
determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels deutes, la naturalesa dels
recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en voluntària. Els percentatges que
s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa vigent. (LRSAL)

Pendents de cobrament (cap. 1 i part (%) estimacions de dubtosa cobrabilitat
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El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
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2.1.5. Romanent de tresoreria:

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

a).- Excés de finançament afectat .............. 124.786,78€
b).- Compromís d’ingrès ............................. 48.780,00€
c).- Romanent per despeses generals ........ 69.811,60€

capitol 3)

Pressupost d’ingressos
5%
25%
25%
50%
75%
100%
100%

4t. Any
5è any
Anteriors

L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 del Reial
decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció.
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost posa de manifest
diversos punts:
1.

Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits inicials,
les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les
obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.
2.
Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les seves
modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com la recaptació
neta.
L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:





Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

de

L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix que el
pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP.
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, ajustaran
els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons el que estableix
l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.
CONCLUSIONS
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, de
desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.
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2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP. Resulta una capacitat
de finançament per import de 41.642.97€. (cap 1 a 7 ingrés 1.444.512,38€ – cap 1 a 7 pagaments
1.423.465,01€ = 21.047,37€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers segons la
normativa de la SEC.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

2.3. En l’expedient s’adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de l’exercici.

2a. El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP , per tant no s’haurà de desenvolupar un pla de finançament, tali
com estableix l’article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat
financera.
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del pressupost
de l'exercici de 2019.
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.
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:

7) ACORD D’APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 1/2021 DEL PRESSUPOST
DE L’EXERCICI 2021
Vist l'expedient tramitat per a l'aprovació de la modificació de crèdits núm. 1-2021, amb la modalitat de
Incorporació de Romanents, en el qual consta l'informe favorable de SECRETÀRIA.
En l'exercici de les atribucions que em confereixen les bases d'execució del vigent Pressupost en
relació amb l'article 182 del Text Refós de la Llei d'Hisendes Locals, aprovat per Reial decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, i els articles 47 a 48 del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril.
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 per UNANIMITAT
ACORDA:
PRIMER. Aprovar l'expedient de modificació de crèdits núm. 1-2021, amb la modalitat de
INCORPORACIÓ DE ROMANENTES, d'acord al següent detall:
Altes en aplicacions de despeses
Aplicació
Progr.
920
450
161
432
340

Descripció

Econòmica
62200
INVERSIONS EN EQUIP.ESPAI POLIVALENT
61103
POUM- PENDENT EXECUCIO
62900
INVERSIO SERVEIS AIGUA POTABLE
62200
INVERSIONS TURISTIQUES 2020
62200
INVERSIONS EDIFICIS ESPORTIUS
TOTAL

Modificacions de
crèdit
134.110,53
32.810,82
65.341,86
9.000,00
2.115,17
243.378,38

Aquesta modificació es finança amb càrrec al Romanent de tresoreria general i afectat, en els següents
termes:
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2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2019, que en termes consolidats figura a la part
d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.

Alta en Concepte d'Ingressos

Art.
76
87
87

Conc.
76100
87010
87000

Diputació de Barcelona .- Espai Poliv
Romanent afectat- Dip Barna Espai Polivalent
Romanent general Espai Poliva

7
8

76
87

76100
87000

Diputació de Barcelona – Aigua potable
Romanent general – Aigua potable

8

87

87000

Romanent general – invers turistiques

8
8

87
87

87000
87010

Romanent general-poum
Romanent afectat- poum

8
8

87
87

87010
87000

Romanent afectat – edificis esportius
Romanent general - edifics esportius
TOTAL INGRESSOS

21.780,00
97.670,18
14.660.35
134.110,53
27.000,00
38.341,86
65.341,86
9.000,00
9.000,00
6.894,61
25.916,21
32.810,82
1.200,39
914.78
2.115,17
243.378,38

SEGON. Donar trasllat a Ple de la Corporació de la present Resolució en la primera sessió ordinària
que aquest celebri, de conformitat amb lo establert en l'article 42 del Reial decret 2568/1986.
8) ACORD D’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, DELS PLECS DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES PARTICULARS I DELS PLECS DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES QUE
HAN REGIR PER A L’ADJUDICACIÓ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT DEL CONTRACTE
DE GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ I DE L’ESCOLA
BRESSOL EL PATUFET A GUARDIOLA DE RDIOLA DE BERGUEDÀ
ANTECEDENTS:
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:

GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE L’ESCOLA SANT LLORENÇ I DE L’ESCOLA
BRESSOL EL PATUFET
Tipus de contracte:
GESTIÓ DE SERVEIS

Procediment: OBERT

Tramitació: ORDINÀRIA

Classificació CPV: 553220003 (Serveis d’elaboració de
menjars)

Accepta
renovació: No

Pressupost base de licitació:
4,10 €/menú

Impostos: 0,41 €

Total: 4,51 €

Valor estimat del contracte:

Impostos: 2164,8 €

Total: 23.812,80 €

Revisió de preus
Accepta variants: No
/ fórmula: No
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Cap.
7
8
8
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Euros

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

Descripció

Aplicació econòmica

21.648 €
Data d'inici execució:
setembre 2021

Data fi
execució: Juny
2022

Durada
execució: 1 curs
escolar

Garantia provisional: No

Garantia definitiva: Si

Durada màxima: 2
cursos escolars
Garantia
complementària: No

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:

PRIMER.- Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert del contracte per la gestió
del servei de menjador de l’Escola Sant Llorenç i de l’Escola Bressol El Patufet, convocant la seva
licitació.
SEGON.- Aprovar la despesa corresponent de 21.648,00 €, més 2.164,80 € en concepte d’IVA amb
càrrec a la partida pressupostària 320/22700 del pressupost general de l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà per a l’anualitat 2021.
TERCER.- Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars i de Prescripcions Tècniques que
regiran el contracte de gestió del servei de menjador de l’Esocola Sant Llorenç i de l’Escola Bressol El
Patufet a Guardiola de Berguedà, mitjançant procediment obert.

QUART.- Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat en l'annex
III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. Es concedirà un termini de 15
dies naturals des de la publicació de l’anunci per a la presentació de proposicions.

CINQUÈ.- Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient de
contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars i el de prescripcions
tècniques. La documentació necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest
dia de publicació de l'anunci de licitació.
SISÈ.- Designar als membres de la mesa de contractació i publicar la seva composició en el perfil de
contractant:
-

Presidència:
L’alcalde i regidor d’obres de la corporació o persona en qui delegui.
Vocalies:
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La Junta de Govern Local per unanimitat acorda:
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Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l'establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament
Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, l’adjudicació correspon a
l’Alcalde, el qual ha delegat la competència a la Junta de Govern Local, mitjançant Decret de data 9 de
juliol de 2019.

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

A la vista de les característiques i de l'import del contracte es proposa l'adjudicació mitjançant
procediment obert ordinari.

-

La secretària-inteventora de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
La Tresorera de la Corporació o persona que legalment la substitueixi.
Actuarà coma secretària, la secretària-interventora de la corporació.

SETÈ.- Designar als membres del comitè d'experts que haurà de valorar els criteris la ponderació dels
quals depengui d'un judici de valor i publicar la seva composició en el perfil de contractant:
El Comitè d’experts estarà integrat per, tècnics representants de les següents institucions i entitats que
valoraran els criteris de judici de valor:

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.

-10-
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MOCIONS I ACORDS
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D)

ACTA DE JUNTA DE GOVERN

- Un representant de l’Agència de Salut Pública
- Un representant del servei de pediatria del CAP
- El Director de l’Escola Sant Llorenç o persona en qui delegui.

