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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 29 D’ABRIL
DE 2014

Balenyà, a les 20:05 hores del dia 29 d’abril de 2014.
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 assisteix a la sessió, com a membre oïdor
(sense vot) el regidor següent: Manel Flores i Zurita. Excusa la seva assistència: Ramon
Roig i Solé.
Assumptes tractats:








Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15/04/2014)
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Aprovació de la sol·licitud de llicència de primera ocupació
Aprovació de la concessió temporal d’un nínxol del cementiri municipal
Aprovació inicial de la modificació de la memòria valorada per la substitució de
llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió de baix consum
Modificació de l’acord d’adjudicació del contracte menor relatiu a la contractació
de les obres per a la substitució de llumeneres de vapor de mercuri per sodi
d’alta pressió de baix consum
Donar compte de decrets

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (15/04/2014)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (15/04/2014),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
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A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
Atesa la necessitat de procedir a l’autorització i disposició de diverses despeses
necessàries per al bon funcionament dels diferents serveis municipals.
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:
Carmen López Guillen, serveis manteniment pavelló març, fra. 3 .................... 1.120,00
Francisco Vall·llossera, lloguer solar c/ del sol any 2014 .................................. 3.009,00
Televida, servei de teleassistència mes de març, fra. 11760 ............................... 703,79
Manco. La Plana, neteja viària febrer, fra. A/6209 ............................................ 2.509,01
Manco. La Plana, aportació servei mancomunat neteja viària març ................. 1.368,24
Manco. La Plana, tractament recollida porta a porta març, fra. A/6198............. 4.800,82
Manco. la Plana, recollida porta a porta març, fra. A/6186................................ 8.918,75
Prokipton, productes de neteja març, fra. 2223.................................................... 615,58
Punch, sonorització actuació de Cris Juanico, fra. 0045 ................................... 1.243,88
Gil Casals, treballs arquitecte municipal març, fra. A4/14 ................................. 1.340,00
Panadès, material per tancament de parcs i jardins, fra. A/199 ........................... 760,80
Francesc Garcia, projecte bàsic i execució talús riu Congost, fra. 06/14 .......... 1.600,00
FEMC, quota associat a la Federació any 2014, fra. F14/Q/0063........................ 687,10
Ambientalia, treballs extres jardineria zona skate i c/St. Miquel, fra. 115 .......... 1.744,82
Ambientalia, treballs extres jardineria, fra. 114.................................................. 4.492,37
Estabanell y Pahisa Mercator consum electricitat mes de març ....................... 1.490,41
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat mes de març ........................ 3.873,47
Jula Lloguers, material per arranjaments carrers i voreres, fra. 478-A .............. 1.625,82
Jula Lloguer, material arranjaments carrers i voreres, fra. 475A ....................... 6.190,02
Autocars Prat, trasllat alumnes escola a piscina Centelles, fra. 081/14 ............ 1.650,00
Fundació Privada, cursos formació 2n. Trimestre, fra. 14 ................................. 7.381,92
Fundació Privada, gestió telecentre d’abril a juny, fra. 15 ................................. 2.379,58
Amics de Balenyà, mensualitat març “el Roc Petit”, fra. A-419 ....................... 10.488,33
Tac Osona, servei neteja espai cultural i serveis socials març, fra. 421............... 786,50
Tac Osona, servei neteja escola mes de març, fra. 422 ...................................... 794,06
Alphabet, lloguer vehicle Dacia Duster mes d’abril, fra. 39608 ............................ 879,11
Actisport, manteniment i revisió cistelles bàsquet, fra. 22 ................................. 1.028,50
Novelec, material divers manteniment, fra. 1140300128 .................................. 2.474,92
Inform@TIC’S, ordinadors Punt Jove, fra. 217 ................................................. 1.838,52
Inform@TIC’S, ordinadors Biblioteca, fra. 219 ..................................................... 764,42
José Manuel Martín, pintar 24 faroles via pública, fra. 201405 ......................... 1.161,60
Carmen López Guillen, manteniment pavelló abril, fra. 4 .................................. 1.120,00
TOTAL .........................................................................................................80.841,34 €
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APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA TREBALLS I
ADQUISICIONS
Atesa la necessitat de procedir a l’autorització i disposició de diverses despeses
necessàries per al bon funcionament dels diferents serveis municipals.
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.
Primer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al servei de treballadors socials,
educadors de carrer i treballadors familiars any 2014, segons l’oferta presentada per la
MANCOMUNITAT LA PLANA, per un import de 32.438,05 euros per la quota de serveis,
reservant el crèdit pressupostari corresponent a la partida 231 46300 del pressupost de
despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici de 2014.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al servei de joventut, segons
l’oferta presentada per la MANCOMUNITAT LA PLANA, per un import de 20.393,39
euros per la quota d’aquest servei, reservant el crèdit pressupostari corresponent a la
partida 924 46301 del pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici
de 2014.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al servei de desenvolupament local
pel risc d’exclusió social, segons l’oferta presentada per la MANCOMUNITAT LA PLANA,
per un import de 5.592 euros per la quota d’aquest servei, reservant el crèdit
pressupostari corresponent a la partida 241 2269909 del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici de 2014.

APROVACIÓ DE LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA DE PRIMERA OCUPACIÓ
Vista la sol·licitud presentada pel senyor Ferran Sayós Muntal en nom de Promocions
Puigsagordi, S.L. ..., sol·licitant la llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar
en testera situat al carrer Riera núm. 83 de Balenyà (exp. 107/07).
Vist l'informe favorable emès pels serveis tècnics municipals.
Atès el que disposa l’article 179.2.e) del text refós de la Llei d’urbanisme, decret legislatiu
1/2005, l’article 90 del Reglament d’obres, activitats i serveis, aprovat pel Decret
179/1995, de 13 de juny i l’article 27 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a
l'Habitatge.
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, s’acorda
per unanimitat i delegació:
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Primer.- Atorgar al senyor Ferran Sayós Muntal en nom de Promocions Puigsagordi, S.L.,
la llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar en testera situat al carrer Riera
núm. 83 de Balenyà, del qual va obtenir la llicència municipal d’obres per acord del dia 9
d’octubre de 2007, expedient 107/07.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 376’50 euros, per a l’atorgament
d’aquesta llicència, d’acord amb l’ordenança fiscal núm. 8 aprovada per l’Ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord a l’interessat amb la indicació de recursos que pot
interposar.
Tot això sens perjudici de la necessitat d’haver d’obtenir la cèdula d’habitabilitat, d’acord
amb la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'Habitatge.

APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ TEMPORAL D’UN NÍNXOL DEL CEMENTIRI
MUNICIPAL
Atesa la sol·licitud presentada per la senyora Manela González Robles, ... en la que
sol·licita la concessió temporal del nínxol 430 del Cementiri municipal per un termini de
cinc anys.
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.- Aprovar la concessió funerària a la senyora Manela González Robles, sobre el
nínxol número 430 del Cementiri Municipal per un termini de cinc anys que finirà el proper
11 d’abril de 2019.
SEGON.- Liquidar la quota corresponent al dret funerari per cinc anys que, segons
l’ordenança fiscal núm. 10, que regula la taxa de cementiri municipal, importa la quantitat
de 60’10 euros. També s’haurà de liquidar l’import de 7 euros pel títol del nínxol.
TERCER.- Notificar aquest acord a la senyora González.
QUART.- Efectuar les oportunes anotacions al llibre de nínxols del cementiri municipal.

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER LA
SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES DE VAPOR DE MERCURI PER SODI D’ALTA
PRESSIÓ DE BAIX CONSUM
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Vista la memòria valorada redactada per l’enginyer municipal, relativa a la substitució
de llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió de baix consum, la qual
contempla un pressupost d’execució de les obres de 31.256,00€, més l’IVA de
6.563,76€, aprovada definitivament en data 17 de maig de 2013.
Vist que s’ha hagut de realitzar una modificació de l’esmentada memòria valorada, per
a la incorporació de led de baix consum, la qual cosa implica una modificació del
contingut i del títol, de manera que ara la denominació serà la següent: “Memòria
valorada per la substitució de llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió i
led de baix consum”.
Vist el que disposen els articles 235.2 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, i 37 i 38
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95, de 13 de
juny), pel que fa al procediment d’aprovació i modificació.
Atès l’interès públic i la necessitat de les obres previstes en el projecte, que fan
possible la prestació de serveis de competència municipal, d’acord amb el que
disposen els articles 67 i 68 del TRLMRLC, en relació amb els articles 168, 169 i 181
del ROAS,
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.- Aprovar inicialment la modificació de la memòria valorada per la substitució de
llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió, la qual ara portarà per títol:
“Memòria valorada per la substitució de llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta
pressió i led de baix consum”, que contempla un pressupost d’execució de l’obra de
TRENTA-UN MIL DOS-CENTS CINQUANTA-SIS euros, més l’IVA de SIS MIL CINCCENTS SEIXANTA-TRES euros amb SETANTA-SIS cèntims.
Segon.- Sotmetre l’anterior acord al tràmit d’informació pública durant el termini de 30
dies hàbils, a comptar a partir de l’última publicació de l’acord d’aprovació inicial en el
Butlletí Oficial de la Província, als efectes d’examen i consulta de la memòria valorada
i de l’expedient instruït i presentació de possibles al·legacions o reclamacions.
Tercer.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions contra el
projecte inicialment aprovat, aquest es considerarà aprovat definitivament, procedintse a la publicació establerta a l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (Decret 179/95, de 13 de juny).

MODIFICACIÓ DE L’ACORD D’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE MENOR RELATIU
A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES PER A LA SUBSTITUCIÓ DE LLUMENERES
DE VAPOR DE MERCURI PER SODI D’ALTA PRESSIÓ DE BAIX CONSUM
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Vist l’expedient tramitat per adjudicar les obres per a la substitució de llumeneres de
vapor de mercuri per sodi d’alta pressió de baix consum.
Vist que s’ha hagut de realitzar una modificació de l’esmentada memòria valorada, per
a la incorporació de led de baix consum, la qual cosa implica una modificació del
contingut i del títol, de manera que ara la denominació serà la següent: “Memòria
valorada per la substitució de llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió i
led de baix consum”, en tràmit d’aprovació.
Vist que d’acord amb el que determinen els articles 111 i 138 del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós 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 138.3 d’aquest text legal determina que seran considerats contractes
menors d’obres aquells la quantia dels quals no excedeixi de 50.000 euros, sense IVA.
Atès que Electricitat Boquet S.L. pot efectuar les obres indicades per import de
24.045,00 euros, més 5.049,45 euros d’IVA, i que es disposa de consignació
pressupostària suficient a la partida 151 60901 del pressupost de despeses de la
corporació per a 2014.
Per tot el que s’ha exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
Primer: Aprovar la modificació del contracte menor relatiu a la contractació de les obres
per a la substitució de llumeneres de vapor de mercuri per sodi d’alta pressió de baix
consum, de conformitat amb la modificació de la memòria valorada de l’actuació, que
ara durà per títol: “Memòria valorada per la substitució de llumeneres de vapor de
mercuri per sodi d’alta pressió i led de baix consum”, condicionat a l’aprovació
definitiva de la modificació de la memòria valorada.
Segon: Modificar l’acord d’adjudicació del citat contracte d’acord amb el que s’indica en
el punt primer, essent l’adjudicatari Electricitat Boquet S.L., per un import de 24.045,00
euros, més 5.049,45 euros d’IVA.
Tercer: Notificar aquest acord a l’empresa esmentada.

DONAR COMPTE DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets que segueixen a continuació:


Decret núm. 095/14 de data 11/04/2014: Llicència temporal d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, Sr. Jordi Guiu Redorta,
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Decret núm. 098/14 de data 15/04/2014: Llicència d’obres, Sra. Inès Prat Sala,
exp 12/14,
Decret núm. 100/14 de data 17/04/2014: Autorització d’ocupació del domini
públic parades roses,
Decret núm. 103/14 de data 22/04/2014: Autorització d’ocupació del domini
públic parada mercat, reducció superfície, Sr. Francisco Pérez Mas,
Decret núm. 104/14 de data 22/04/2014: Aprovació baixes parades mercat,
Decret núm. 109/14 de data 22/04/2014: Aprovació anul·lació liquidació de
fiança, Sr. Jordi Maya Pina.
Decret núm. 110/14 de data 22/04/2014: Autorització d’ocupació del domini
públic parada roses.

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 20:28 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.

