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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 8 DE
JULIOL DE 2014

Balenyà, a les 19:05 hores del dia vuit de juliol 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 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: Manel Flores i Zurita. Excusen la seva assistència els
Srs. Josep Sallent i Font i Ramon Roig i Solé.
Assumptes tractats:








Aprovació de l’acta de la sessió anterior (25/06/2014)
Aprovació de la devolució de fiança
Aprovació d’operació de tresoreria
Donar compte de decrets
Adjudicació contracte menor de serveis de neteja i manteniment de les piscines
municipals
Aprovació del segon pagament de subvencions a entitats culturals i esportives
Aprovació de les bases del concurs de jardineria 2014

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (25/06/2014)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (25/06/2014),
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:
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APROVACIÓ DE LA DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
En data 1 d’abril de 2009, la Junta de Govern Local va adjudicar el contracte per
l’execució de l’obra de reasfaltament de carrers i millora de l’accessibilitat a la
urbanització sud a l’empresa Excavacions Osona, SA per un import de 172.800 € més
l’IVA de 27.648 €
Vist que l’empresa adjudicatària va dipositar com a garantia definitiva per l’adjudicació
del servei una fiança de 8.640 €.
Vist l’informe favorable emès per la Intervenció per la devolució de la garantia
dipositada.
Vist l’informe favorable emès pels serveis tècnics 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 i el Ple d’aquest Ajuntament, la
Junta de Govern local aprova amb el vot favorable dels tres regidors presents amb dret a
vot, Sres Anna Magem i Marsó i Rosa Sala i Domingo i del Sr. Antoni Mas i Bigas:
Primer.- Aprovar la liquidació del contracte subscrit per l’execució de l’obra de
reasfaltament de carrers i millora de l’accessibilitat a la urbanització sud amb l’empresa
Excavacions Osona, SA per import de 0 euros.
Segon.- Procedir a la devolució o cancel·lació de la garantia dipositada per import de
8.640 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’empresa Excavacions Osona, SA.

APROVACIÓ D’OPERACIÓ DE TRESORERIA
Atès que es va sol·licitar a La Caixa de Pensions-Caixabank la concessió d’un crèdit a
curt termini en qualitat de pòlissa de crèdit, per import de 150.000,00 euros.
Atès que les condicions de la pòlissa de crèdit concedida per La Caixa de PensionsCaixabank, són les següents:
Interès de sortida: Euribor a 3 mesos + 4% (interès de la primera fase a 4,20%)
Despeses d’obertura + estudi: 1%
Comissió trimestral per saldo no disposat: 0,50%
Venciment: 30 de juny de 2015
Per tot això, la Junta de Govern Local aprova amb el vot favorable dels tres regidors
presents amb dret a vot, Sres Anna Magem i Marsó i Rosa Sala i Domingo i del Sr.
Antoni Mas i Bigas:
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PRIMER.- Aprovar el préstec a curt termini en format pòlissa de crèdit per import de
150.000,00 euros concedit per l’entitat La Caixa de Pensions-Caixabank, amb les
condicions següents:
Interès de sortida: Euribor a 3 mesos + 4% (interès de la primera fase a 4,20%)
Despeses d’obertura + estudi: 1%
Comissió trimestral per saldo no disposat: 0,50%
Venciment: 30 de juny de 2015
SEGON.- Afectar com a garantia de les obligacions derivades de l’operació de tresoreria
indicada en el punt primer la part necessària del Fons de Cooperació Local de Catalunya,
abonat per la Generalitat de Catalunya, i de la participació en els tributs de l’Estat.
TERCER.- Autoritzar la Sra. Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, per signar els documents
necessaris per a la formalització del present acord.

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



Decret núm. 165/14 de data 16/06/2014: Llicència d’obres, Ca La Glòria, SL, exp
25/14, Antoni López Martínez, exp. 24/14.
Decret núm. 177/14 de data 01/07/2014: Llicència temporal d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, Sr. Manuel Prieto Freire.

ADJUDICACIÓ CONTRACTE MENOR DE SERVEIS DE NETEJA I MANTENIMENT
DE LES PISCINES MUNICIPALS
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.
Es considera necessari portar a terme els treballs de neteja i manteniment de les
piscines municipals.
L’empresa Braut eix ambiental, S.L. ha presentat una oferta per import de 4.062,00
euros més l’IVA de 853,02 euros (total 4.915,02€).
Valorades les ofertes presentades es considera la més idònia la presentada per Braut
eix ambiental, S.L, amb domicili, al camí de la Tolosa, 31 – P.I. Sot de Pradals, Vic.
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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 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 aquells la quantia dels quals no excedeixi de 18.000 euros.
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’aprova per unanimitat:
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu als treballs de neteja i manteniment, per un
import de 4.062 euros més l’IVA, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 340 21206
del pressupost de l’Ajuntament de Balenyà de 2014.
Segon.- Adjudicar el contracte a Braut eix ambiental, S.L., per un import de 4.062
euros més l’IVA.
Tercer.- Notificar aquest acord als interessats.

APROVACIÓ DEL SEGON
CULTURALS I ESPORTIVES

PAGAMENT

DE

SUBVENCIONS

A

ENTITATS

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.
En data 7 de juny de 2013, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar la
modificació de les bases reguladores de les subvencions a les entitats culturals i
esportives per al 2013 i la seva convocatòria, ratificat en Ple de 30 de juliol de 2013.
En Junta de Govern Local de data 1 d’octubre de 2013 es va aprovar la concessió de
subvencions i el pagament del 70% dels imports.
Un cop revisada la documentació justificativa presentada per les diverses entitats
beneficiàries, correspon determinar si s’abona el 30% de subvenció pendent, atès que
varen rebre el primer 70% un cop resolta la convocatòria.
Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions així
com el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, així com les bases reguladores aprovades per l’ajuntament.
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Vistos els informes emesos per la tècnica de cultura, educació i joventut.
Tenint en compte les consideracions següents:
Aplec de Balenyà rep l’import total de subvenció atorgat atès que s’han realitzat les
activitats programades, tot i que la despesa efectiva hagi disminuït respecte del
pressupost inicial per causes alienes a l’entitat de caràcter meteorològic. Per tant, la
subvenció global és de 1.322,32€
Comissió de Reis rep com a import global l’equivalent a la despesa efectuada, atès
que l’article 19 de la Llei 38/2003, General de Subvencions, prohibeix un finançament
superior al cost de les activitats subvencionades. En concret, la subvenció global és de
886,82€.
Es redueix l’import global atorgat a KOK, Secció Esportiva de l’AMPA i Fent Vida
perquè hi ha una diferència superior al 40% entre pressupost inicial i despesa
efectuada. En concret, els imports globals de les subvencions d’aquestes entitats són
els següents:
KOK: 688,95€
Secció Esportiva AMPA: 830,17€
Fent Vida: 576,54€
Si bé Fent Vida ha presentat de manera incorrecta la documentació justificativa en un
primer moment, ha corregit posteriorment els defectes.
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 aprova amb el vot favorable dels tres regidors presents amb dret
a vot, Sres Anna Magem i Marsó i Rosa Sala i Domingo i del Sr. Antoni Mas i Bigas:
Primer.- Efectuar el segon pagament de les subvencions atorgades per acord de
Junta de Govern Local d’1 d’octubre de 2013 a les entitats que a continuació es
relacionen, amb càrrec al crèdit pressupostari corresponent a les aplicacions
pressupostàries 330 48920 i 340 48935 del pressupost de despeses de l’ajuntament
de Balenyà, per a l’exercici 2014 d’acord amb l’apartat c) de l’article 22.2 de la LGS.
Entitat
Colla de Geganters dels Hostalets de Balenyà, 138,00€
Aplec dels Ous, 157,48€
Associació de Fidels del santuari de l’Ajuda, 1.281,32€
Associació de Carnestoltes, 283,78€
Associació de la Cavalcada de Reis, 98,83€
Patronat de la llar del jubilat, 428,89€
Associació de Veïns del Barri Sud, 245,04€
Grup de Teatre Balenyà-Ateneu, 210,00€
Associació Aplec de Balenyà, 396,69€
Komissió Organitzadora de Koncerts KOK, 121,40€
Col·leccionistes de Plaques de cava, 195,00€
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Escola de Pintura, 182,21€
Comissió organitzadora de la Tómbola, 175,50€
Club Petanca Amics de Balenyà 183,16€
Hostalets Club Esportiu, 174,44€
Associació Amics de Balenyà, 442,10€
Centre Cultural Àrab, 150,97€
Associació de Pares i Mares de l’Escola Joan XXIII,380,20€
Fundació Fent Vida, 126,32€
Joenacc,345,21€
Club Patí Hostalets, 250,22€
Secció Esportiva de l’AMPA de l’Escola Joan XXIII, 140,66€
Associació Caçadors del Coto del Pi, 90,00€
Associació de Mares i Pares d’Alumnes “El Roc Petit”, 126,45€
Vademames, 319,82€
Homenatge a la Vellesa, 289,38€
Atlètic Balenyà, 650,15€
Centre Excursionista, 297,67€
Caminada popular, 56,10€
Grup 4x4 Osona, 123,74€
Segon.- Notificar el present acord als interessats.

APROVACIÓ DE LES BASES DEL CONCURS DE JARDINERIA 2014
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.
La Junta de Govern Local aprova amb el vot favorable dels tres regidors presents amb
dret a vot, Sres. Anna Magem i Marsó i Rosa Sala i Domingo i del Sr. Antoni Mas i Bigas
les bases del concurs de jardineria 2014, en els següents termes:
“L’Ajuntament de Balenyà, des de les regidories de Cultura i Medi Ambient, organitza el
concurs de jardineria en la seva edició de 2014.
Un jurat farà el seu recorregut pel terme a la recerca dels millors jardins, entrades,
balcons i finestres i emetrà el seu veredicte que serà inapel·lable.
Es recomana inscriure’s, tot i que es valorarà en general. Inscripcions abans de Sant
Joan a l’ajuntament i a l’Espai Cultural.
En el transcurs de les festes de juliol s’atorgaran els premis següents:
Premi de Jardins: 120 euros
Premi d’Entrades: 100 euros
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Premi de Balcons: 80 euros
Premi de Finestres: 50 euros
Placa commemorativa a tots els premiats.
*Algun premi podria quedar desert, si així ho cregués oportú el jurat, o atorgar algun
accèssit.
Des d’aquí agraïm a totes aquelles persones que, amb la seva dedicació i estima, fan
possible que sigui un plaer passejar pel poble quan es veuen els jardins ben cuidats, les
entrades arranjades, els balcons i finestres embellits amb flors i plantes de tota mena.”

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 19:35 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.

