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Balenyà, a les 20:10 hores del dia 21 de febrer de 2012.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Antoni Mas i Bigas, Josep Sallent i Font i Rosa Sala i Domingo, sota la
presidència de la senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, amb assistència del
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, per tal de celebrar sessió
ordinària.
Tal com contempla la resolució de l’Alcaldia per la qual es nomenaven els membres de la
Junta de Govern Local, i per tal d’articular una major participació dels regidors que no
formen part de la junta de govern, també assisteixen a la sessió, com a membres oïdors
(sense vot) els regidors següents: Ramon Roig i Solé i Manel Flores i Zurita.

Assumptes tractats:












Aprovació de les actes de les sessió anteriors (27/12/2011, 10/01/2012,
24/01/2012 i 07/02/2012)
Aprovació de llicències urbanístiques
Sol·licitud Sr. Felipe Merino Pardo
Aprovació de llicències d’activitats
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Aprovació d’un contracte menor de serveis per a la prevenció de riscos laborals
Aprovació de qüestions relatives al personal
Declaració Ràdio Pista a SGAE
Sol·licitud al Departament d’Ensenyament en relació amb el Projecte Arrel
Nomenament dels membres de la comissió paritària
Aprovació expedient de contractació, pel procediment negociat sense publicitat,
del servei de manteniment i conservació de parcs, jardins i zones enjardinades
d’instal·lacions municipals i de vies públiques

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27/12/2011,
10/01/2012, 24/01/2012 i 07/02/2012)
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Oberta la sessió i llegides pel secretari municipal les actes de les sessions anteriors
(27/12/2011, 10/01/2012, 24/01/2012 i 07/02/2012), els membres de la Junta aproven el
text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:

APROVACIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES
RECTIFICACIÓ ACORD CONCESSIÓ MODIFICACIÓ LLIC. OBRES SALVADOR
GARCIA ASENSIO
En sessió de la Junta de Govern Local de data 21 de juny de 2011 es va acordar la
modificació de la llicència d’obres 84/10 i de la liquidació de la mateixa, concedida en
data 14 de desembre de 2010 al Sr. Salvador Garcia Asensio, ja que només es volia
realitzar l’enderroc d’envans, construcció de nous envans i enguixar, sol·licitud que
consta a l’expedient d’obres 33/11.
Atès que en l’esmentat acord de 21 de juny de 2011 es va aprovar la nova liquidació però
no l’anul·lació de la liquidació ja aprovada en data 14 de desembre de 2010, la Junta de
Govern Local acorda per unanimitat i delegació el següent:
Primer.- Anul·lar la liquidació de la llicència d’obres atorgada en data 14 de desembre de
2010 al Sr. Salvador Garcia Asensio (expedient 84/10), llevat de la taxa per llicència
urbanística, amb un import de 25,29€
Segon.- Rectificar l’acord de la Junta de Govern Local de 21 de juny de 2011, en relació
amb la modificació de l’acord d’atorgament de llicència d’obres al Sr. Salvador Garcia
Asensio en els termes indicats en el punt primer de l’acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l’ORGT als efectes oportuns.

SOL·LICITUD SR. FELIPE MERINO PARDO
En data 2 de febrer de 2012 el senyor FELIPE MERINO PARDO sol·licita la devolució
dels ingressos indeguts que es detallaran seguidament, ja que segons manifestacions del
propi interessat els habitatges del carrer Verdaguer, 53 estan inacabats, i les
escombraries comercials del carrer Verdaguer, 53 són duplicades amb les que està
tributant pel carrer Vic, 62.
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- escombraries C/ Verdaguer, 53
exercici 2008 → 205€
exercici 2009 → 205€
exercici 2010 → 216€
-

escombraries comercials C/ Verdaguer, 53
exercici 2008 → 411€
exercici 2009 → 411€
exercici 2010 → 435€

S’ha pogut comprovar que existeix duplicitat de rebuts d’escombraries comercials de C/
Verdaguer, 53 i C/ Vic, 62 en els exercicis 2008, 2009 i 2010.
Els habitatges del carrer Verdaguer, 53 estan inacabats, per tant actualment no es
constitueix el fet imposable de la taxa pel servei de recepció obligatòria de recollida,
tractament i eliminació d’escombraries i altres residus urbans domiciliaris.
Les taxes per les quals tributa el senyor Merino l’any 2011 són correctes.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la
Junta de Govern Local acorda, per unanimitat i delegació:
PRIMER.- Acceptar la devolució per ingressos indeguts dels imports següents:
-

escombraries C/ Verdaguer, 53
exercici 2008 → 205€
exercici 2009 → 205€
exercici 2010 → 216€

-

escombraries comercials C/ Verdaguer, 53
exercici 2008 → 411€
exercici 2009 → 411€
exercici 2010 → 435€

SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària als
efectes que correspongui.

APROVACIÓ DE LLICÈNCES D’ACTIVITATS
ACTIVITAT INNÒCUA DE COMUNICACIÓ PRÈVIA
Vista la petició efectuada pel senyor Ramon Costa Pena en nom i representació
d’EXCAVACIONS OSONA, SA, ..., en la que sol·licita llicència d’activitat innòcua d’una
nau dedicada a aparcament de vehicles de l’empresa, taller, oficines i magatzem a la
Ctra. C-17, km 49,446 de Balenyà.
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Vist l’informe de data 2 de gener de 2012, emès per l’enginyer que presta serveis
aquest Ajuntament, en el que fa constar que l’activitat esmentada no està inclosa en
els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de
les activitats, i per tant l’activitat d’aparcament de vehicles de l’empresa, taller, oficines
i magatzem es considera innòcua de comunicació prèvia.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la
Junta de Govern Local acorda per unanimitat delegació:
Primer.- Donar-se per assabentat de l’inici de l’activitat d’aparcament de vehicles de
l’empresa, taller, oficines i magatzem, a la Ctra. C-17, km 49,446 de Balenyà, a nom
del Sr. Ramon Costa Pena en nom i representació d’EXCAVACIONS OSONA, SA,
d’acord amb les mesures correctores que en tot moment s’hauran de complir:











L’activitat que es sol·licita es considera en situació C i categoria 3ª.
Soroll admès (decret 176/2009)
Valor límit d’immissió a l’ambient exterior
Ld
Le
Ús industrial (C2)
65
65

Ln
55 en dbA

Valor límit d’immissió a l’ambient interior
Ús residencial
Ld
Le
Sala d’estar
35
35
Dormitori
30
30

Ln
30
25 en dbA

Disposar del permís d’abocament del Consell Comarcal d’Osona
Compliment de la Llei 3/2010 de prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
Compliment del decret 2267/2004 pel que s’aprova el Reglament de seguretat contra
incendis en establiments industrials.
Compliment dels documents DB del Codi tècnic de l’edificació (CTE)
Caldrà disposar de les instal·lacions sotmeses a Reglaments de seguretat industrial
convenientment
legalitzades
i
ben
mantingudes
(instal·lació
elèctrica,
emmagatzematge de productes petrolífers, i per consum propi (ITC-MI-IP03), aparells a
pressió, calefacció...
Compliment de la normativa referent a la prevenció i seguretat industrial.

Segon.- Aprovar la liquidació corresponent a la tramitació i expedició de l’expedient
d’activitat de règim de comunicació prèvia, d’acord amb el que preveu l’Ordenança
fiscal número 27 reguladora de les taxes per la intervenció administrativa en activitats i
instal·lacions, per import de 100 euros.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat i a l’Organisme de Gestió Tributària als
efectes oportuns.

DENEGACIÓ LLICÈNCIA AMBIENTAL
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Vista la sol·licitud de llicència ambiental, annex II per a la legalització d’una estació base
de telefonia mòbil amb tecnologies GSM, DCS i UMTS, a l’església de Sant Fruitós, Pl.
Bosch i Jover, 9 de Balenyà, presentada pel senyor Daniel Andreu Andreu en nom i
representació de FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA.
Vist l’informe emès el dia 6 de febrer de 2012 pels serveis tècnics municipals que
segueix a continuació:
“IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Sol·licitant: France Telecom España SA, representada per Daniel Andreu i Andreu
Registre d’entrada: nº 1645 de 24 d’octubre de 2011
Assumpte: llicència ambiental per una estació base de telefonia mòbil, informe de
compatibilitat urbanística
Emplaçament: Església i campanar de Sant Fruitós, Plaça de Bosch i Jover nº 9
Règim urbanístic del sòl: Sòl urbà consolidat, solar, Zona d’equipaments privats (Clau 11)
FETS
1. El dia 24 d’octubre de 2011 el sr. Daniel Andreu i Andreu, en representació de la
societat France Telecom España SA, sol·licita l’inici del tràmit de llicència ambiental per
l’estació base de telefonia mòbil de France Telecom Espanya SA, que pretén situar a
l’Església de Sant Fruitós.
2. Es tracta de la modernització de l’equipament d’una estació base de telefonia mòbil
automàtica equipada amb tecnologia digital UMTS amb cobertura exterior. Es pretén la
substitució d’uns equips, així com la nova col·locació d’armari, estesa de cablejat i
substitució d’unes antenes existents per unes de noves. Es pot deduir doncs que
actualment ja hi ha una infraestructura similar instal·lada a l’emplaçament de referència.
3. La instal·lació que es pretén consisteix fonamentalment en la col·locació d’uns armaris
a la part baixa del campanar, i de les antenes al seu cim, concretament a les finestres
del campanar, al costat de les campanes. Les antenes es veuran des del carrer.
4. Per a aquesta instal·lació caldrà realitzar l’obra civil necessària per a la instal·lació de
les antenes, l’estesa de cablejat i els suports necessaris. No obstant això el projecte
tècnic presentat no especifica en què consisteix aquesta obra civil.
5. El dia 12 de desembre de 2011 l’enginyer industrial emet informe favorable a la
sol·licitud, indicant que cal l’informe de l’òrgan tècnic ambiental del Consell Comarcal
d’Osona així com que cal l’informe favorable de compatibilitat urbanística.
FONAMENTS DE DRET
1. Vistes les vigents Normes Subsidiàries de Planejament de Balenyà (NNSS), el sòl on
s’emplaça l’Església de Sant Fruitós està classificat com a Sòl urbà, i qualificat com a
Zona d’equipaments privats (Clau 11). Aquests tipus de sòls es regulen
fonamentalment pels articles 193 i 194 de les Normes urbanístiques de les NNSS
esmentades.
2. L’article 194 de les normes urbanístiques estableix, entre d’altres qüestions, els usos
admesos en aquests tipus de sòls. L’ús que es pretén per a la instal·lació d’una estació
base de telefonia mòbil no hi és admès.
CONCLUSIONS
En conseqüència, la instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al campanar de
l’església de Sant Fruitós no és compatible amb el planejament urbanístic municipal”.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la
Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER.- Denegar la llicència ambiental, annex II per a la legalització d’una estació base
de telefonia mòbil amb tecnologies GSM, DCS i UMTS, a l’església de Sant Fruitós, Pl.
Bosch i Jover, 9 de Balenyà, a sol.licitud del senyor Daniel Andreu Andreu en nom i
representació de FRANCE TELECOM ESPAÑA, SA.
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, s’acorda per unanimitat i
delegació l’aprovació de l’autorització i la disposició de les següents despeses:
Estabanell y Pahisa Mercator, consum electricitat novembre-desembre .......... 3.444,63
Associació Catalana Municipis, quota associació 2012, fra. 161 ......................... 746,00
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat novembre-desembre .......... 11.569,81
Pastisseria J. Girvent, despeses cavalcada reis 2012, fra. 1 ............................... 677,95
Antoni Freixanet, treballs enginyer industrial desembre, fra. 1094 ....................... 690,10
Gas Natural, consum gas consultori/punt jove nov-desbre, fra. 759363 .............. 610,34
Fesara, arranjar tapa clavegueram carrer, fra. 265 .............................................. 749,90
Gas-oil Centelles, subministre carburant ajuntament 09/01, fra. 22 .................. 1.838,00
Gas Natural, consum gas edifici escoles desembre, fra. 785799...................... 2.722,19
Gas-oil Centelles, subministre carburant ajuntament 16/01, fra. 50 .................. 1.958,00
Movistar, consum telèfons fixes edificis municipals desembre............................. 782,60
Entorn Urbà, tanca fusta parc infantil escola, fra. 20120031 ................................ 686,76
Gas-oil Centelles, subministre carburant ajuntament 20/01, fra. 86 ..................... 993,60
Catalana Prevenció, contracte prestació serveis prevenció 1r. T/12, fra. 455 ... 1.265,08
Supermercat Pròxim, aliments per càritas, fra. 31481.......................................... 660,54
Acrudor, senyals trànsit, fra. 2003252.................................................................. 708,00
Manco. La Plana, recollida porta a porta gener, fra. A/3288 ........................... 10.388,88
Manco. La Plana, tractament recollida porta a porta gener, fra. A/3303 ........... 6.863,52
Manco. La Plana, aportació s. mancomunat neteja viaria gener, fra. A/3315 ... 1.303,38
Manco. La Plana, neteja viària desembre, fra. A/3316 ...................................... 2.609,30
Construccions Benou, arranjar pàrquing Can Grau, fra. 5 ................................ 2.921,39
Gas-oil Centelles, subministre carburant llar jubilat 26/01, fra. 103 ................... 1.438,50
El Roc Gros, treballs arranjament pàrquing can Grau, fra. 1............................. 1.480,17
Televida, servei teleassistència gener, fra. 3748.................................................. 732,04
Assessors, assistència comptable gener, fra. 17 ................................................. 973,50
Albert Rodriguez, manteniment jardins gener, fra. 704 ..................................... 2.360,00
Estabanell y Pahisa Mercator, consum electricitat gener .................................. 1.794,80
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat gener .................................. 3.864,72
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Electro Stocks, material reparacions enllumenat públic, fra. 9078 .................... 1.846,72
Osona Urgent, servei missatger del cap a vic gener, fra. 120222 ........................ 769,45
Movistar, consum telèfons mòbils del 18 des. Al 17 gener, fra. 2224................... 492,69
Gas-oil Centelles, subministre carburant ajuntament 02/02, fra. 145 ................... 911,05
Imma Merino, despeses aliments càritas, fra. 7 .................................................. 785,25
Izasa Hospital, desfibril·ladors pel municipi, fra. 9100125995 ........................... 5.076,00
Fusteria Vila Tisora, material arranjaments diversos, fra. 212010........................ 630,51
Roca Home, vestuari vigilants municipals, fra. A/3946...................................... 1.061,41
Movistar, consum telèfons fixes edificis municipals gener .................................. 788,87
Movistar, consum telèfons mòbils del 18 nov. al 17 des., fra. 990188 .............. 1.390,93
Carlos Calleja, actuació grup almas gemelas festa major, fra. 02 ..................... 1.180,00
TOTAL .......................................................81.766,58 €

APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A LA PREVENCIÓ DE
RISCOS LABORALS
Atès que s’ha de renovar el contracte amb una empresa especialitzada els serveis
relatius a l’activitat preventiva de riscos laborals.
Vist que d’acord amb el que determinen els articles 95 i 122 de la Llei 30/2007, de 30
de novembre, de Contractes del sector públic, en els contractes menors, que es
defineixen exclusivament per la seva quantia, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.
Vist que l’article 122.3 d’aquest text legal determina que seran considerats contractes
menors aquells la quantia dels quals no excedeixi de 18.000 euros.
Atès que l’import dels serveis és el següent:
1) Tarifes d’assessorament tècnic i vigilància de la salut:


Assessorament tècnic en prevenció de riscos laborals
(concertació de les especialitats de seguretat, higiene industrial i
ergonomia-psicosociologia): 2.102,16 €, més l’IVA.



Vigilància de la salut (inclou la realització del reconeixement
mèdic preventiu laboral periòdic): 2.579,76 € (import exempt
d’IVA).

2) Tarifes d’assistència davant Inspecció de Treball:
Delegació territorial
Inspecció de Treball
Vic
Inspecció de Treball
Barcelona/Vallès
Inspecció de Treball
Girona

Desplaçament
0,00 €

Servei
48,34 €

IVA 18 %
8,70 €

Total
57,04 €

44,69 €

158,99 €

36,66 €

240,34 €

39,10 €

158,99 €

35,66 €

233,75 €
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3) Tarifes d’incorporació de nous treballadors:
Servei
Reconeixement mèdic d’ingrés i
informació-formació específica

Preu
126,20 €/u.

IVA
Exempt

Total
126,20 €/u.

Per tot el que s’ha exposat i en virtut de les competències que han estat delegades a la
Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat i delegació el següent:
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a la contractació dels serveis de prevenció de
riscos laborals a l’empresa Catalana de Prevenció i Salut, SL, pels següents imports:
1) Tarifes d’assessorament tècnic i vigilància de la salut:


Assessorament tècnic en prevenció de riscos laborals
(concertació de les especialitats de seguretat, higiene industrial i
ergonomia-psicosociologia): 2.102,16 €, més l’IVA.



Vigilància de la salut (inclou la realització del reconeixement
mèdic preventiu laboral periòdic): 2.579,76 € (import exempt
d’IVA).

2) Tarifes d’assistència davant Inspecció de Treball:
Delegació territorial
Inspecció de Treball
Vic
Inspecció de Treball
Barcelona/Vallès
Inspecció de Treball
Girona

Desplaçament
0,00 €

Servei
48,34 €

IVA 18 %
8,70 €

Total
57,04 €

44,69 €

158,99 €

36,66 €

240,34 €

39,10 €

158,99 €

35,66 €

233,75 €

3) Tarifes d’incorporació de nous treballadors:
Servei
Reconeixement mèdic d’ingrés i
informació-formació específica

Preu
126,20 €/u.

IVA
Exempt

Total
126,20 €/u.

amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 22701 del pressupost 2012, amb efectes del
dia partir del dia 1 de gener de 2012 i fins el dia 31 de desembre de 2012.
Segon.- Adjudicar el citat contracte a l’empresa Catalana de Prevenció i Salut, SL.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa esmentada.

APROVACIÓ DE QÜESTIONS RELATIVES AL PERSONAL
...
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Vist que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, s’acorda el següent:
...

DECLARACIÓ RADIO PISTA A SGAE
La Junta de Govern local en la sessió celebrada el dia 26 de gener de 2005, va aprovar
el conveni a signar entre la Societat General d'Autors i Editors i l'ajuntament de Balenyà,
que té com a objecte la concessió per part d'SGAE a l'Ajuntament de l'autorització per a
emprar les obres del repertori administrat.
D'acord amb l'article V del conveni signat, cal efectuar trimestralment una declaració que
es prendrà com a base de la liquidació trimestral a compte dels drets d'autor per
comunicació pública i per drets de reproducció.
Per això, i atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de
Govern local, en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest
Ajuntament, la Junta de govern local acorda per unanimitat i delegació el següent:
PRIMER.- Donar la conformitat a les declaracions que presenta Radio Pista, emissora
municipal de Balenyà, corresponent a l’exercici de 2011, que contempla les quantitats
corresponents a aquest període, de les quals se’n desprèn una autoliquidació per un
import de 118,23 euros.
SEGON.- Notificar aquest acord a la Societat General d'Autors i Editors, trametent-li,
alhora, l’autoliquidació efectuada.

SOL·LICITUD AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT EN RELACIÓ AMB EL
PROJECTE ARREL
Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
L’Ajuntament de Balenyà coneix el funcionament del projecte Arrel de l’Institut Pere
Barnils de Centelles, com a Projecte Singular d’atenció a la diversitat pel qual es va
establir un conveni entre l’Ajuntament de Centelles i el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya. Mitjançant aquest projecte els alumnes del mapa
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escolar de l’Institut poden efectuar activitats a fora del centre, en diverses empreses i
entitats.
L’Ajuntament de Balenyà participa activament en el Projecte Arrel oferint la possibilitat
que els alumnes realitzin les pràctiques en empreses de la seva població, ja que una
part de l’alumnat de l’Institut Pere Barnils té la seva residència a Balenyà. Des de l’inici
del curs 2011-2012, a més, s’ha posat en funcionament el Programa Entorn de
col·laboració entre l’Institut Pere Barnils i els municipis del seu mapa escolar. Un dels
àmbits de col·laboració és, precisament, el Projecte Arrel.
És per tot això exposat que la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació
el següent:
Primer.- Sol·licitar al Departament d’Ensenyament que l’Ajuntament de Balenyà
s’incorpori al Projecte Arrel amb l’establiment d’un conveni propi, ja que actualment
només s’ha formalitat un conveni signat entre el Departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament de Centelles.
Segon.- Sol·licitar que el Departament d’Ensenyament realitzi els passos necessaris
per tal de fer efectiva aquesta sol·licitud a partir d’aquest curs acadèmic.
Tercer.- Facultar l’Il·lma. Sra. alcaldessa per signar els documents necessaris per fer
efectiu el present acord.

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA
Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni col·lectiu reguladorde les condicions de
treball de tots/es els/les empleats/des de l’Ajuntament de Balenyà i els seus organismes
autònoms, en el qual es preveia la formació d’una comissió paritària de seguiment, amb
dos representants dels treballadors, dos de l’ajuntament i el secretari sense veu ni vot.
Als efectes de determinar els representants dels treballadors i els representants de la
corporació a la comissió paritària, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i
delegació el que segueix:
Primer.- Nomenar els següents membres de la Comissió paritària de seguiment:
Representants de la corporació:
Sra. Anna Magem i Marsó
Sra. Rosa Sala Domingo
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Representants dels treballadors:
Sr. César Yuste Mejías
Sr. Alonso Gómez Antonaya.
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

APROVACIÓ EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT, DEL SERVEI DE MANTENIMENT I CONSERVACIÓ DE
PARCS, JARDINS I ZONES ENJARDINADES D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I DE
VIES PÚBLIQUES
Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
Vist l’expedient tramitat per a la contractació del servei de manteniment i conservació
de parcs, jardins i zones enjardinades d’instal·lacions municipals i de vies públiques
del municipi de Balenyà, que inclou el plec de clàusules administratives particulars i
tècniques,
Vist l’informe favorable de la Intervenció sobre l’existència de la consignació
pressupostària, així com l’informe del secretari,
Per tot el que s’ha exposat i en virtut de les competències que han estat delegades a la
Junta de Govern Local, s’acorda per unanimitat i delegació el següent:
Primer: Aprovar l’expedient de contractació del servei de manteniment i conservació de
parcs, jardins i zones enjardinades d’instal·lacions municipals i de vies públiques del
municipi de Balenyà.
Segon: Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que regirà el contracte
de serveis de referència, el qual s’adjudicarà pel procediment negociat.
Tercer: Aprovar la despesa amb càrrec a la partida núm. 150 21003 del Pressupost
Municipal.
Quart: Deixar constància de que el no previst al Plec de Clàusules Particulars es regirà
pel plec de clàusules administratives generals aprovat per aquest ajuntament.
Cinquè - A l’expedient caldrà deixar constància de les invitacions cursades, de les
ofertes rebudes i de les raons per la seva acceptació o refús.
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I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 21:15 hores del dia indicat a
l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, el secretari que també subscric, per tal de
donar fe de l’acte efectuat.

