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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNY
DE 2012

Balenyà, a les 20:00 hores del dia 26 de juny 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 i Rosa Sala i Domingo, sota la presidència de la
senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, amb assistència de la secretària interventora
accidental de la Corporació, Pilar Viñas, per tal de celebrar sessió ordinària. Excusa la
seva assistència: Josep Sallent i Font.
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. Excusa la seva assistència:
Ramon Roig i Solé.
Assumptes tractats:














Aprovació de l’acta de la sessió anterior (12/06/2012)
Aprovació de llicències urbanístiques
Aprovació de devolució de fiances
Aprovació de la denegació de devolució de fiança
Aprovació de la denegació de sol·licitud de gual
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Adjudicació i formalització del contracte de servei de casal d’estiu
Aprovació de contracte menor de manteniment de les instal·lacions tèrmiques de
l’escola bressol
Aprovació de contracte menor per a la implantació de l’àrea d’aportació
Aprovació de bases i convocatòria d’ajuts al menjador de la llar d’infants
Aprovació de qüestions relatives a personal
Sol·licituds ocupació del domini públic
Aprovació de la llicència ocupació via pública

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (12/06/2012)
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Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (12/06/2012),
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
LLICÈNCIES D’OBRES
Informades pels serveis tècnics de l'Ajuntament i amb les condicions particulars que en
ells s’estableixen i generals que s’indiquen.
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, coneixedora dels informes tècnics i/o jurídics que consten a
l’expedient corresponent, acorda per unanimitat i delegació l’atorgament de les
llicències que segueixen a continuació, aprovant-se la liquidació per aplicació de les
ordenances fiscals corresponents:
 A ... en nom de Comunitat de propietaris del carrer del Pont núm. 16, ..., per
reparació de teules i repàs claraboia a l’edifici del carrer Pont núm. 16 de Balenyà,
segons sol·licitud que consta a l’expedient d’obres 43/12. No obstant si fos
necessari ocupar la via pública, prèviament caldrà demanar permís municipal.
Aprovar la liquidació de la quantitat de 9’01 euros.
Autoliquidació Pressupost d’obres: 115 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): ...........................6’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
Total taxes ................................... 9’01 €
Total a pagar ................................ 9’01 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


Llicències d’obres amb responsabilitat del sol.licitant: 6 mesos per iniciar-les i
1 any per finalitzar-les (total 1 any i mig).

Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no
s’han començat o acabat les obres.
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Les llicències s’entenen atorgades sense perjudici de tercers i conforme al projecte o
documentació presentats.
Els titulars d’aquestes autoritzacions, o els qui per compte d’ell actuïn caldrà que adoptin
totes les mesures de seguretat a l’obra i a la via pública, i hauran d’atenir-se en fer ús
de la mateixa, a les condicions habituals, a les previstes en les ordenances municipals i
en la resta de les disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les
disposicions vigents, així com procedir, prèviament, a fer efectives a les oficines
municipals les quantitats liquidades.
S’haurà de complir amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de riscos laboral i el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
mitjançant la presentació del corresponent estudi de seguretat i salut.
També el material que ocupi la via pública, sorra, totxanes, etc., així com les grues o
altres màquines relacionades amb l’obra, estaran senyalitzades mitjançant senyals de
perill d’obres i la corresponent il·luminació. Les sorres, gravilles, etc., estaran protegides
en el seu voltant, de manera que en cas de pluja no puguin ser arrossegades per l’aigua
i així evitar que quedin tapats els embornals.
La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats.
Caldrà realitzar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, als plànols, a la
memòria i a la resta de documentació presentada a l’Ajuntament, amb respecte rigorós
al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables. Qualsevol modificació
introduïda en el projecte durant l’execució de les obres ha d’obtenir l’aprovació
municipal.
Caldrà reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització.
Caldrà retirar, en el termini de 7 dies després d’acabada l’obra, els materials sobrants,
les bastides, les tanques i les barreres.
Caldrà disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del plànol d’alineacions i
rasants, si s’escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal. La
documentació s’ha de mostrar a requeriment del personal que depèn de l’Ajuntament,
encarregat de la inspecció d’obres.
Caldrà comunicar a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.
Caldrà realitzar les obres sota la direcció facultativa. La renúncia o l’absència de
personal tècnic director invalida l’eficàcia de la llicència d’obres i no es podran reiniciar
fins que es notifiqui a l’Ajuntament el nomenament del nou personal tècnic director.
El serveis tècnics municipals podran examinar si les obres o les instal·lacions
realitzades s’ajusten a la llicència concedida i en cas que no sigui així, s’incoarà el
corresponent expedient de disciplina urbanística.
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LLICÈNCIES D’OBRES
Informades pels serveis tècnics de l'Ajuntament i amb les condicions particulars que en
ells s’estableixen i generals que s’indiquen.
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, coneixedora dels informes tècnics i/o jurídics que consten a
l’expedient corresponent, acorda per unanimitat i delegació l’atorgament de les
llicències que segueixen a continuació, aprovant-se la liquidació per aplicació de les
ordenances fiscals corresponents:
 A Josep Font Fabregó en nom de Bon Preu, SAU, ..., pel projecte d’urbanització de
vials interiors a la finca de Bon Preu als terrenys privats del desenvolupament dels
Plans Parcials Sector F Bon Preu I i Sector G Bon Preu II, segons sol·licitud que
consta a l’expedient d’obres 47/11. Aprovar la liquidació de la quantitat de 20.675,57
euros.
Liquidació
Pressupost d’obres: 477.338’80 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00€): ...................19.093’55 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ................... 1.432’02 €
Total taxes .......................... 20.525’57 €
Fiança residus construcció: (mínim 150€) ............................................ 150,00 €
Total dipòsits i fiances ........... 150,00€
Total a pagar ....................... 20.675,57€


Amb la següent condició:

D’acord amb l’article 9 de l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en
els actes d’edificació i ús del sòl, la llicència sol·licitada correspon tramitar-la de
conformitat amb el tipus 2.2, i per tant, el termini per a l’inici i la finalització de
l’execució de les obres serà el següent:
 Llicències d’obres amb responsabilitat tècnica: 6 mesos per iniciar les obres i
1 any per finalitzar-les (total un any i mig).
Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no
s’han començat o acabat les obres.
Les llicències s’entenen atorgades sense perjudici de tercers i conforme al projecte o
documentació presentats.
Els titulars d’aquestes autoritzacions, o els qui per compte d’ell actuïn caldrà que adoptin
totes les mesures de seguretat a l’obra i a la via pública, i hauran d’atenir-se en fer ús
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de la mateixa, a les condicions habituals, a les previstes en les ordenances municipals i
en la resta de les disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les
disposicions vigents, així com procedir, prèviament, a fer efectives a les oficines
municipals les quantitats liquidades.
S’haurà de complir amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de riscos laboral i el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
mitjançant la presentació del corresponent estudi de seguretat i salut.
El gual d’accés al garatge haurà de tenir les següents característiques:
 Caldrà utilitzar peces adequades per aquest ús:
o – vorera inferior a 1,40 m d’ample V-17
o – vorera entre 1,40 m i 2,00 m
V-40
o – voreres superiors a 2 m
V-60




No es repicarà la voravia actual
No es modificaran les rasants de la vorera en cap dels seus sentits
S’hauran de restituir les infraestructures afectades

Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics o instal·lacions de
qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a donar-ne compte per tal de
prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-se càrrec de les despeses que
es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat els elements urbanístics que
quedessin afectats com a conseqüència de l’obra autoritzada.
Quan, amb la llicència d’obres, s’autoritzi l’obertura de rasa a la via pública, és
obligatòria la seva senyalització mitjançant senyals de perill d’obres i la corresponent
il·luminació, també seran tapades amb planxes de forma que ningú pugui prendre mal.
Caldrà que es procedeixi a tallar el paviment prèvia excavació de la rasa, així com la
realització de provetes de compactació abans de la reposició del paviment, amb una
compactació del 95% del p.m.
Abans d’obrir la vorera caldrà que el peticionari s’informi de si hi passa cap servei com
l’enllumenat públic, aigua, o altres, per tal d’evitar talls de subministrament innecessaris.
També el material que ocupi la via pública, sorra, totxanes, etc., així com les grues o
altres màquines relacionades amb l’obra, estaran senyalitzades mitjançant senyals de
perill d’obres i la corresponent il·luminació. Les sorres, gravilles, etc., estaran protegides
en el seu voltant, de manera que en cas de pluja no puguin ser arrossegades per l’aigua
i així evitar que quedin tapats els embornals.
La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats.
Caldrà realitzar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, als plànols, a la
memòria i a la resta de documentació presentada a l’Ajuntament, amb respecte rigorós
al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables. Qualsevol modificació
introduïda en el projecte durant l’execució de les obres ha d’obtenir l’aprovació
municipal.
Caldrà reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització.
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Caldrà col.locar i mantenir en bones condicions durant el termini d’execució de les
obres, en lloc perfectament llegible des de la via pública, la placa informativa
homologada per l’Ajuntament, que es lliurarà al/a la titular de la llicència.
Caldrà retirar, en el termini de 7 dies després d’acabada l’obra, els materials sobrants,
les bastides, les tanques i les barreres.
Caldrà disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del plànol d’alineacions i
rasants, si s’escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal. La
documentació s’ha de mostrar a requeriment del personal que depèn de l’Ajuntament,
encarregat de la inspecció d’obres.
Caldrà comunicar a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.
Caldrà realitzar les obres sota la direcció facultativa. La renúncia o l’absència de
personal tècnic director invalida l’eficàcia de la llicència d’obres i no es podran reiniciar
fins que es notifiqui a l’Ajuntament el nomenament del nou personal tècnic director.
El serveis tècnics municipals podran examinar si les obres o les instal·lacions
realitzades s’ajusten a la llicència concedida i en cas que no sigui així, s’incoarà el
corresponent expedient de disciplina urbanística.
D’acord amb l’art. 9.7 de l’Ordenança fiscal núm.8 reguladora de l’Impost sobre
Construccions, Instal.lacions i obres, se us informa que teniu el termini d’UN MES,
comptador des del dia següent a la finalització de l’obra, per declarar el cost real i
efectiu.
Documentació a presentar:
-

-

-

-

Autoliquidació -Model 600- presentada per l’obligat tributari a la
Delegació de la Direcció General de Tributs o Oficina Liquidadora de la
Generalitat de Catalunya per l’Impost sobre actes jurídics documentats, en
inscriure la declaració d’obra nova al Registre de la Propietat.
Pòlissa completa de l’assegurança decennal subscrita, en compliment
del que disposa l’art. 19 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació
de l’Edificació.
Certificació a origen de les obres emesa pel contractista, o certificació
final del facultatiu director de les obres on consti el cost final de
l’obra.
Acta de recepció de l’obra.

Així mateix l’informem que d’acord amb l’art. 27 de la LGT s’exigiran recàrrecs per
declaració extemporània del 5, 10 o 15 per cent, sense requeriment previ de
l’Administració, si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua dins els tres,
sis o 12 mesos següents al terme del termini establert per a la presentació.
Si la presentació de l’autoliquidació o declaració s’efectua una vegada transcorreguts
12 mesos des del termini establert per a la presentació, el recàrrec és del 20 per cent
més els interessos de demora.
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LLICÈNCIES D’OBRES
Informades pels serveis tècnics de l'Ajuntament i amb les condicions particulars que en
ells s’estableixen i generals que s’indiquen.
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, coneixedora dels informes tècnics i/o jurídics que consten a
l’expedient corresponent, acorda per unanimitat i delegació l’atorgament de les
llicències que segueixen a continuació, aprovant-se la liquidació per aplicació de les
ordenances fiscals corresponents:
 A Jaume Vivet en nom i representació de Gas Natural Distribución SDG, S.A., ...,
per obertura de cata sobre vorera i calçada
per anul·lar escomesa de
subministrament de gas natural al carrer Sant Josep s/n, segons sol·licitud que consta
a l’expedient d’obres 31/12. Aprovar la liquidació de la quantitat de 279’01 euros.
Pressupost d’obres: 77’13€
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00€): ............................6’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
Total taxes ................................... 9’01 €
Dipòsit reposició de paviment ................................................................120’00 €
Fiança residus excavació (mínim 150) ..................................................150’00 €
Total dipòsits i fiances ........... 270’00 €
Total a pagar ............................. 279’01€
 Amb les següents premisses:
2.
3.
4.
5.

La totalitat de la rasa es realitzarà per la vorera.
La rasa es formigonarà en la seva totalitat.
S’hauran de restituir les infraestructures malmeses per la intervenció.
La connexió del nou abonat no es realitzarà vista per la façana.

I també amb els condicionants informats per l’enginyer industrial, tal com segueixen:




Es sol·licitarà assessorament a les companyies afectades (elèctriques, aigua,
telefònica, gas, etc.) per tal de complir amb els reglaments i normes inherents
en cada cas.
La instal.lació s’haurà de legalitzar davant els Serveis Territorials d’Indústria de
la Generalitat de Catalunya.
Abans de començar l’obra caldrà sol·licitar l’ajut i col·laboració dels vigilants
municipals, en especial pel que fa a la senyalització provisional, talls de carrers
etc.
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Les reposicions de la calçada i vorera es regiran segons determinació dels
serveis tècnics municipals.
La reposició total del paviment de les voreres tindrà lloc, en cada tram, en un
termini màxim de 15 dies a comptar des de l’obertura de la rasa, i no es podrà
iniciar l’excavació d’un altre tram sense haver completat, com a mínim, la
reposició del paviment de formigó de l’anterior.



La reposició en el cas de calçada els terminis seran els següents:


Si el paviment és de formigó no es podrà interrompre l’obra, des del moment de
l’obertura de la rasa fins els seu acabat total, per tal de possibilitar el
restabliment del funcionament normal del trànsit d’una manera immediata i
definitiva.
Si el paviment és d’aglomerat en calent serà necessari procedir com en el cas
anterior. No obstant es permetrà substituir provisionalment la capa de rodadura
per formigó pobre, a l’espera de la reposició definitiva que, en qualsevol cas,
haurà de realitzar-se tant aviat com sigui possible, i sempre en el termini màxim
de dos mesos, a comptar des del moment de l’obertura de la rasa.



Queda prohibit tapar les rases amb sorra a l’espera de la seva reposició
definitiva.


Un cop finalitzades les obres caldrà netejar la via pública i deixar-la en
condicions òptimes d’utilització. Per fer això, el titular de la llicència actuarà
pels seus propis mitjans o, encarregant aquesta tasca el concessionari del
servei de neteja que actuarà al seu càrrec.



Si en el decurs de l’obra es detecta una interferència en qualsevol línia
d’enllumenat públic, caldrà posar-se en contacte amb l’electricista mantenidor
municipal, just abans de tapar la rasa a fi i efecte d’efectuar les proves
d’aïllament de la línia elèctrica presumiblement afectada.

Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


Llicències d’obres amb responsabilitat tècnica: 6 mesos per iniciar-les i 1 any
per finalitzar-les (total 1 any i mig).

Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no
s’han començat o acabat les obres.
Les llicències s’entenen atorgades sense perjudici de tercers i conforme al projecte o
documentació presentats.
Els titulars d’aquestes autoritzacions, o els qui per compte d’ell actuïn caldrà que adoptin
totes les mesures de seguretat a l’obra i a la via pública, i hauran d’atenir-se en fer ús
de la mateixa, a les condicions habituals, a les previstes en les ordenances municipals i
en la resta de les disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les
disposicions vigents, així com procedir, prèviament, a fer efectives a les oficines
municipals les quantitats liquidades.
S’haurà de complir amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
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Prevenció de riscos laboral i el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
mitjançant la presentació del corresponent estudi de seguretat i salut.
Quan les obres que s’autoritzin es trobin properes a fils telefònics o instal·lacions de
qualsevol altre servei públic, el beneficiari quedarà obligat a donar-ne compte per tal de
prevenir els perjudicis que s’hi poguessin ocasionar, fent-se càrrec de les despeses que
es derivin per aquest motiu i de deixar en perfecte estat els elements urbanístics que
quedessin afectats com a conseqüència de l’obra autoritzada.
Quan, amb la llicència d’obres, s’autoritzi l’obertura de rasa a la via pública, és
obligatòria la seva senyalització mitjançant senyals de perill d’obres i la corresponent
il·luminació, també seran tapades amb planxes de forma que ningú pugui prendre mal.
Caldrà que es procedeixi a tallar el paviment prèvia excavació de la rasa, així com la
realització de provetes de compactació abans de la reposició del paviment, amb una
compactació del 95% del p.m.
Abans d’obrir la vorera caldrà que el peticionari s’informi de si hi passa cap servei com
l’enllumenat públic, aigua, o altres, per tal d’evitar talls de subministrament innecessaris.
També el material que ocupi la via pública, sorra, totxanes, etc., així com les grues o
altres màquines relacionades amb l’obra, estaran senyalitzades mitjançant senyals de
perill d’obres i la corresponent il·luminació. Les sorres, gravilles, etc., estaran protegides
en el seu voltant, de manera que en cas de pluja no puguin ser arrossegades per l’aigua
i així evitar que quedin tapats els embornals.
La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats.
Caldrà realitzar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, als plànols, a la
memòria i a la resta de documentació presentada a l’Ajuntament, amb respecte rigorós
al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables. Qualsevol modificació
introduïda en el projecte durant l’execució de les obres ha d’obtenir l’aprovació
municipal.
Caldrà reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització.
Caldrà retirar, en el termini de 7 dies després d’acabada l’obra, els materials sobrants,
les bastides, les tanques i les barreres.
Caldrà disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del plànol d’alineacions i
rasants, si s’escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal. La
documentació s’ha de mostrar a requeriment del personal que depèn de l’Ajuntament,
encarregat de la inspecció d’obres.
Caldrà comunicar a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.
Caldrà realitzar les obres sota la direcció facultativa. La renúncia o l’absència de
personal tècnic director invalida l’eficàcia de la llicència d’obres i no es podran reiniciar
fins que es notifiqui a l’Ajuntament el nomenament del nou personal tècnic director.
El serveis tècnics municipals podran examinar si les obres o les instal·lacions
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realitzades s’ajusten a la llicència concedida i en cas que no sigui així, s’incoarà el
corresponent expedient de disciplina urbanística.

APROVACIÓ SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA PRIMERA D’OCUPACIÓ
Vista la sol·licitud presentada pel senyor José Maria Fernández Roldán ..., sol·licitant la
llicència de primera ocupació de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del carrer Riera
núm. 20 sobre magatzem existent, de Balenyà (exp. 86/91 i 88/11).
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:
Primer.- Atorgar al senyor José Maria Fernández Roldán, la llicència de primera ocupació
de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres del carrer Riera núm. 20 de Balenyà, sobre
magatzem existent, del qual va obtenir la llicència municipal d’obres per acord del dia 19
d’octubre de 1991 expedient 86/91 i el dia 15 de novembre de 2011 expedient 88/11.
Segon.- Aprovar la liquidació de la taxa per import de 299’75 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 DEVOLUCIÓ DE FIANCES
Informada favorablement pels serveis tècnics i pel servei d’Intervenció de l’Ajuntament la
sol·licitud del senyor Juan Aquilino Castro Alvarez, ..., amb domicili fiscal al carrer Nord
núm. 1, 08550 Balenyà, sobre la devolució de la fiança corresponent a la llicència d’obres
número 24/12, en concepte de reposició de paviment.
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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 acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER.- Procedir al retorn de la fiança dipositada per a la reposició de paviment
d'import 960 euros sol·licitada pel senyor Juan Aquilino Castro Alvarez (exp. obres
24/12).
SEGON.- Notificar el present acord a l’interessat.

APROVACIÓ DE LA DENEGACIÓ DE DEVOLUCIÓ DE FIANÇA
Vista la sol·licitud de devolució de fiança formulada per Mobles Mir y Equipaments, SL,
empresa adjudicatària del subministrament de mobiliari per l’escola bressol municipal
“El Roc Petit”, segons contracte signat el dia 7 de setembre de 2011.
Vist l’informe tècnic que consta a l’expedient, en el qual s’informa que en la
documentació administrativa per a la contractació de subministrament de mobiliari per
l’escola bressol municipal El Roc Petit, l’empresa Mobles Mir i Equipaments, SL va
certificar que oferia una garantia total de 3 anys a comptar des de la data de recepció
del subministrament de mobiliari, i en conseqüència no es pot retornar la fiança degut
a que no han finalitzat els tres anys de garantia.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, la Junta de Govern local acorda
per unanimitat i delegació el següent:
Primer.- Denegar el retorn de fiança a Mobles Mir i equipaments, SL pels motius
indicats als antecedents.
Segon.- Notificar aquest acord a Mobles Mir i Equipaments, SL.

APROVACIÓ DE LA DENEGACIÓ DE SOL·LICITUD DE GUAL
Es retira per unanimitat.

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
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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, s’acorda per unanimitat i
delegació l’aprovació de l’autorització i la disposició de les següents despeses:
Estabanell y Pahisa Mercator, consum electricitat maig ................................... 1.330,14
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat maig .................................... 2.786,41
Osona Urgent, servei missatgers del cap a Vic maig, fra. 121627 ....................... 773,14
Electro Stocks, material enllumenat públic, fra. 1120510274 ............................... 833,47
Assessors, assistència comptable maig, fra. 107................................................. 973,50
Televida, servei teleassistència maig, fra. 4932 ................................................... 722,23
Associació Amics Balenyà, mensualitat maig “el Roc Petit”, fra. 587 .............. 11.270,49
Manco. La Plana, recollida porta a porta maig, fra. A/3658............................... 9.963,15
Manco. La Plana, tractament recollida porta a porta maig, fra. A/3673 ............. 5.741,11
Manco. La Plana, aportació s. mancomunat neteja viaria maig, fra. A/3685 ..... 1.303,38
Manco. La Plana, neteja viària abril, fra. A/3686 ............................................... 3.105,12
Electromecànica Cima, manteniment preventiu calderes, fra. 239 ................... 1.705,10
Inst. Castells Molist, treballs connexió comptador gas consultori, fra. 79 .......... 1.874,39
Supermercats Pròxim, aliments per càritas, fra. 45633 ........................................ 980,08
Edicions el Portal, edició revista el portaveu núm. 57, fra. 12/109 ....................... 676,00
Alphabet España , lloguer vehicle Dacia juny, fra. 01200055258 ........................ 857,32
Inform@tics, ordinadors Ateneu, fra. 296.......................................................... 4.121,74
Inform@tics, instal.lació i configuració ordinadors Ateneu, fra. 357 ..................... 700,92
Inform@tics, treballs varis informàtics, fra. 211 ................................................. 1.035,71
Diverta, activitats infantils, fra. 1247 ..................................................................... 783,00
Movistar, consum línies fixes edificis municipals maig, i quotes juny ................... 883,84
TOTAL .........................................................................................................52.420,24 €

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 a l’aportació d’aquest ajuntament
al Consorci per a la Defensa de la conca de Besòs, per a l’any 2012, per un import de
44,34 euros, reservant el crèdit pressupostari corresponent a la partida 920 20900 del
pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2012.
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ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE CASAL
D’ESTIU
Vist que mitjançant acord de la junta de govern de data 10 d’abril de 2012 s’aprovà
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació del servei del casal d’estiu 2012, per procediment negociat sense publicitat, i
es procedí a autoritzar la despesa que suposa la seva adjudicació.
Vist que amb data 17 de maig de 2012 es constituí la Mesa de contractació, i aquesta,
tenint en compte els aspectes de negociació amb l’empresa, realitzà proposta
d’adjudicació a favor de Marginet SCP, examinada la documentació que l’acompanya i
d’acord amb aquesta i de conformitat amb l’establert en l’article 151 i la disposició
addicional segona del Reial Decret 3/2011, de 14 de novembre, text refós dels contractes
del sector públic.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local de 29 de maig de 2012 es va requerir al
candidat que havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa aportació de
documentació.
Vist que en data 13 de juny de 2012, el candidat Marginet S.C.P. presentà els documents
justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en l’article
151 ,atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, en
virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, s’acorda
per unanimitat i delegació el següent:
PRIMER. Adjudicar a l’empresa Marginet S.C.P.el contracte del servei de casal d’estiu
2012, per procediment negociat sense publicitat, per un import de 44,50 euros/nen més
8,01 euros d’IVA.
SEGON. Disposar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 232 22613 del
pressupost vigent de despeses.
TERCER. Notificar l’adjudicació als candidats que no han resultat adjudicataris.
QUART. Notificar a l’adjudicatari del contracte el present acord i citar-lo perquè acudeixi a
signar el contracte a l’ajuntament de Balenyà en un termini màxim de quinze dies, a
comptar des de l’endemà de rebre la notificació del present acord.
CINQUÈ. Publicar la formalització del contracte en el Perfil de Contractant, i publicar
l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya en el termini de quaranta-vuit dies a comptar des de la data del present
acord.
SISÈ. Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector
Públic, de conformitat amb l’establert en l’article 333 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.
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APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER AL MANTENIMENT DE LES
INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES ESCOLA BRESSOL
Es considera necessari portar a terme els treballs de manteniment de Les instal·lacions
tèrmiques de l’escola bressol, ubicada al carrer Doctor Coll i Rovira, s/n, de Balenyà.
L’empresa Electromecánica CIMA SL, amb seu a Centelles, CP 08540, c/ Hostalets, 5,
Polígon Industrial Puigxoriguer ha presentat una oferta per import de 858,45 euros més
154,52€ d’IVA, essent la durada del contracte fins al dia 7 de febrer de 2013.
Atès que es considera idònia aquesta oferta presentada.
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’acorda
per unanimitat i delegació el següent:
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu als treballs de manteniment de les
instal·lacions tèrmiques de l’escola bressol, ubicada al carrer Doctor Coll i Rovira, s/n,
per un import de 858,45 euros més 154,52€ d’IVA, amb càrrec a l’aplicació
pressupostària 920 21300 del pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a
l’exercici 2012.
Segon.- Adjudicar el contracte a l’empresa Electromecánica CIMA SL, per un import de
858,45 euros més 154,52 € d’IVA.
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

APROVACIÓ DE CONTRACTE MENOR PER A LA IMPLANTACIÓ DE L’ÀREA
D’APORTACIÓ
Es considera necessari portar a terme les obres de construcció de l’àrea d’aportació de
Balenyà.
L’empresa Construccions Parés Permanyer SL, amb seu a Balenyà, c/ Verdaguer, 81,
ha presentat una oferta per import de 8.474,58 euros més 1.525,42€ d’IVA.
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Atès que es considera idònia aquesta oferta presentada.
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 d’obres aquells la quantia dels quals no excedeixi de 50.000 euros, exclòs l’IVA.
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 el següent:
Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a les obres de construcció de l’àrea
d’aportació de Balenyà per un import de 8.474,58 euros més 1.525,42 euros d’IVA, amb
càrrec a l’aplicació pressupostària 162 61930 del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2012.
Segon.- Adjudicar el contracte a l’empresa Construccions Parés Permanyer SL
Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL MENJADOR DE LA LLAR
D’INFANTS
Vista la proposta de bases i convocatòria d’ajuts al menjador de la llar d’infants,
d’acord amb l’aportació concedida amb aquesta finalitat per la Diputació de Barcelona,
la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació el següent:
PRIMER: Aprovar les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts al menjador de la llar
d’infants mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
SEGON: Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
1.512,00 euros, indicat a les bases, essent l’últim dia per a la presentació de
sol·licituds el dia 30 de setembre de 2012.
TERCER: Autoritzar la despesa condicionat a l’aprovació definitiva de la corresponent
modificació pressupostària.
QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies les bases, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.
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CINQUÈ: Ratificar el present acord a la propera sessió plenària ordinària que se
celebri.

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL SERVEI DE
MENJADOR ALS INFANTS DE 0 A 3 ANYS ESCOLARITZATS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL DURANT L’ANY 2012.
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts a famílies d’infants
matriculats a la llar d’infants municipal pel pagament, total o parcial, del servei de
menjador, corresponent al fons de prestació de la Diputació de Barcelona “Suport al
servei de menjador de les escoles bressol municipal”.
2. Requisits dels beneficiaris
Tindran la condició de beneficiaris les famílies dels nens i nenes matriculats a la Llar
d’Infants “El Roc Petit” que siguin usuaris del servei de menjador, i que compleixen els
requisits establerts en aquestes bases.
La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no pot superar els llindars màxims de
renda familiar que s’especifiquen a continuació:
Famílies de dos membres: 17.377 EUR.
Famílies de tres membres: 22.820 EUR.
Famílies de quatre de membres: 27.069 EUR.
Famílies de cinc membres: 30.717 EUR.
Famílies de sis membres: 34.241 EUR.
Famílies de set membres: 37.576 EUR.
Famílies de vuit membres: 40.882 EUR.
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282 EUR per cada nou membre computable.
Tindrà el mateix efecte excloent l’existència d’activitats econòmiques de què siguin
titulars els membres computables de les famílies per les quals hagin tingut el darrer
any fiscal un volum de facturació superior a 155.500 euros.
La renda de les famílies s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer
exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat amb la
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida
a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’ajuntament
podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació de què
disposi.
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L’ajuntament baremarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria,
i que no superin els llindars màxims de renda familiar, d’acord amb els següents
criteris:
a. La capacitat econòmica.
b. Que es tracti d’infants en acolliment.
c. Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat
reconeguda.
d. Que es tracti d’una família nombrosa o monoparental.
e. Que es tracti d’infants amb situació de risc social.
3. Presentació de sol·licituds i documentació
Els ajuts es destinaran a les despeses que hagin tingut les famílies en concepte de
quota de menjador de la llar d’infants des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2012.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà amb la publicació de les bases i de la
convocatòria i finalitzarà el 30 de setembre de 2012.
La sol·licitud d’ajut haurà de presentar-se mitjançant el model d’imprès que facilitarà el
propi Ajuntament, el qual estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament. Juntament
amb l’imprès de la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
-Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal
-Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components
-Volant de convivència
-Justificació de matrícula a l’escola bressol
-Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar (declaració de la renda
o documentació acreditativa dels ingressos)
-Carnet de família nombrosa (si s’escau)
-Certificat de reconeixement de disminució (si s’escau)
-Justificant de la situació d’acolliment (si s’escau)
-Sentència de separació/divorci o document acreditatiu d’inici dels tràmits del procés
(si s’escau)
-Informe dels serveis socials si són famílies en situació de risc social
4. Pressupost
L’import dels ajuts queda subjecte a la dotació pressupostària, que per a l’exercici
2012 és de 1.512,00 EUR.
5. Criteris de baremació
5.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar
La capacitat econòmica de la unitat familiar no podrà ser superior als llindars màxims
indicats en el punt 2 de les bases.
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
- Fins a 2.100 EUR: 8 punts.
- De 2.001 EUR a 3.000 EUR: 7 punts.
- De 3.001 EUR a 4.000 EUR: 6 punts.
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- De 4.001 EUR a 5.000 EUR: 5 punts.
- De 5.001 EUR a 6.000 EUR: 4 punts.
- De 6.001 EUR a 7.000 EUR: 3 punts.
- De 7.001 EUR a 7.700 EUR: 2 punts.
- Més de 7.700 EUR: 0 punts.
5.2. Valoració sociofamiliar
- Per infant en acolliment: 1 punt.
- Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora, o germans: 1 punt.
- Per la condició legal de família nombrosa: 1 punt
- Per la condició legal de família monoparental: 1 punt.
- Per risc social: fins a 2 punts.
En cas que la demanda de sol·licituds d’ajut sigui superior a la subvenció disponible
s’aplicarà el següent barem:
- De 13 a 9 punts: es finançarà un 75% de la despesa assumida per la família.
- De 8 a 4 punts: es finançarà un 50% de la despesa assumida per la família.
- De 3 a 1 punts: es finançarà un 50% de la despesa assumida per la família.
6. Atorgament dels ajuts
La resolució de la concessió d’ajuts s’aprovarà per Junta de Govern Local. Prèviament
un tècnic/a de serveis socials, com a instructor de l’expedient, efectuarà la proposta,
que haurà de ser informada per una comissió de valoració formada per un
representant de cada grup municipal, actuant com a secretari qui ho sigui de la
corporació.
7. Obligacions dels beneficiaris
- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de
l’ajuntament dins del termini establert.
- Comunicar a l’ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i
familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit.
8. Règim jurídic
Tot allò no previst a les presents bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Balenyà i les
bases d’execució del pressupost.

APROVACIÓ DE QÜESTIONS RELATIVES AL PERSONAL
Vist el que estableix l’acord-conveni de l’Ajuntament de Balenyà 2009-2011, prorrogat.
...
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SOL·LICITUDS OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
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.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Milan José
Jovanovich, mitjançant la instal·lació d’un chiky park infantil de 6 x 6m durant els dies de
les Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada per la Sra. Rocío Yobano
Owïïch, mitjançant la instal·lació d’un Jumping infantil amb arnesos, de 9,30 x 9,30m
durant els dies de les Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Joaquim Olivet
Pujolar, mitjançant la instal·lació d’una parada de tir de 8 x 1m durant els dies de les
Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Rafael Pérez Pardo,
mitjançant la instal·lació d’una pesca d’ànecs, de 3 x 2m i d’una màquina de sucre, d’1 x
1m, durant els dies de les Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Cándido Raúl
Pereira, mitjançant la instal·lació d’uns llits elàstics de 10 x 8m durant els dies de les
Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Numo Orvich
Sánchez, mitjançant la instal·lació d’un tobogan rampa infantil de 4 x 7m i un tobogan
mini infantil de 4 x 7m durant els dies de les Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Alejandro Pérez
Pardo, mitjançant la instal·lació d’una pista “d’Autos de xoc” de 28 x 11m durant els dies
de les Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. David Dos Anjos Dos
Anjos, mitjançant la instal·lació d’una piscina de boles de 6 x 6m durant els dies de les
Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
Vista la sol·licitud d’ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Adriano Dos Angeles
Jesús, mitjançant la instal·lació d’un giravolt de 6m de diàmetre durant els dies de les
Festes d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
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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,
s’acorda per unanimitat i delegació:

PRIMER.- Autoritzar les ocupacions sol·licitades durant els dies de les Festes d’Estiu de
2012, de l’11 al 15 de juliol, al pàrquing centre, fent constar especialment que enguany
les actuacions de les festes es porten a terme majoritàriament al pati de l’escola
Joan XXIII, amb indicació de la garantia que haurà de dipositar i ubicació de l’atracció:
Milan José Jovanovich

12 €

pàrquing centre

Rocío Yobano Owïïch

12 €

pàrquing centre

Joaquim Olivet Pujolar

12 €

pàrquing centre

Rafael Pérez Pardo

24 €

pàrquing centre

Cándido Raúl Pereira

12 €

pàrquing centre

Numo Orvich Sánchez

24 €

pàrquing centre

Alejandro Pérez Pardo

12 €

pàrquing centre

David Dos Anjos Dos Anjos

12 €

pàrquing centre

Adriano Dos Angeles Jesús

12 €

pàrquing centre

SEGON.- Notificar la present resolució als sol·licitants, requerint-los per tal que dipositin a
les oficines municipals la garantia detallada al punt primer, com a condició necessària per
a l’autorització esmentada, tenint en compte que l’haver dipositat la fiança li dóna
reserva de lloc, mentre que si no diposita la fiança es considera que no teniu
previst efectuar la instal·lació sol·licitada.

Els sol·licitants, un cop efectuada l’ocupació del domini públic, hauran de satisfer la
quantitat que resulti de l’aplicació de l’ordenança número 24, reguladora de la taxa per
parades, barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics, de la qual es
reprodueix l’article 6, tarifa primera, punts 2 i 3:
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“Tarifa primera
...
2.- Llicència per a l’ocupació de terrenys destinats a tómboles, rifes,
casetes de tir, vendes ràpides (bars, xurreries) i similars.
2
-Per cada m o fracció, i dia .............................................................................. 1,202024 €
3.- Llicències per a l’ocupació de terrenys dedicats a gronxadors,
aparells voladors, cavallets, jocs de cavallets, cotxes de xocs,
llits elàstics, castells inflables i, en general, qualsevol mena d’aparells
de moviment i atracció recreativa.
2
2
-Per cada m o fracció, i dia, en atraccions individuals fins a 100m ................ 0,360607 €
2
2
-Per cada m o fracció, i dia, en atraccions individuals de més de 100m ...... 0,240405 €”

La ubicació i horari de funcionament de les diferents parades autoritzades s’efectuarà
tenint en compte les indicacions que efectuï el personal de l'Ajuntament.
Els sol·licitants han d’estar donats d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent, donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i han
de tenir concertada una assegurança de responsabilitat civil per l’atracció que es
pretén instal·lar.
Els firaires que connectin la seva instal·lació al generador instal·lat per part de
l’Ajuntament es responsabilitzen del bon estat dels cables elèctrics i demés
instal·lacions des de la seva atracció fins a l’entrada del generador, declinant
l’Ajuntament tota responsabilitat en aquest sentit
El Sr. Rafael Pérez Pardo haurà de complir el següent:
Reglament (CE) núm. 852/2004 de 29 d’abril, del Parlament Europeu i del Consell, relatiu
a la higiene dels productes alimentaris.

SOL·LICITUDS OCUPACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC
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.
Vista la sol·licitud d'ocupació del domini públic, presentada pel Sr. Antonio Ramos
Sánchez, mitjançant la instal·lació d'una xurreria de 5 x 2m durant els dies de les Festes
d’Estiu de 2012, de l’11 al 15 de juliol.
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.- Autoritzar l’ocupació sol·licitada durant els dies de les Festes d’Estiu de 2012,
de l’11 al 15 de juliol, amb indicació de la garantia que haurà de dipositar i ubicació de la
xurreria:
ANTONIO RAMOS SÁNCHEZ

12 €

Voltants Pl. Bosch i Jover

SEGON.- Notificar el present acord al sol·licitant, requerint-lo per tal que dipositi a les
oficines municipals la garantia detallada al punt primer, com a condició necessària per a
l’autorització esmentada.
El sol·licitant, un cop efectuada l’ocupació del domini públic, haurà de satisfer la quantitat
que resulti de l’aplicació de l’ordenança número 24, reguladora de la taxa per parades,
barraques, casetes de venda, espectacles o atraccions situats en terrenys d’ús públic i
indústries del carrer i ambulants i rodatges cinematogràfics.
TERCER.- La ubicació i horari de funcionament de la parada autoritzada s’efectuarà
tenint en compte les indicacions que efectuï el personal de l'Ajuntament.
QUART.- El sol·licitant ha d’estar donat d’alta a l’Impost sobre Activitats Econòmiques en
l’epígraf corresponent, donats d’alta al règim corresponent de la Seguretat Social i ha de
tenir concertada una assegurança de responsabilitat civil per la parada que es pretén
instal·lar.
CINQUÈ.- El sol·licitant haurà de complir el següent:
Reglament ( CE) núm. 852/2004, del Parlament Europeu i del Consell
RD 202/2000
RD 381/1984
RD 140/2003
Normativa sanitària específica
RD 2507/1983, de 4 d’agost de 1983, pel qual s’aprova la reglamentació tècnicosanitària
per a l’elaboració i comercialització de masses fregides.
RD 2418/1978, de 19 de maig de 1978,pel qual s’aprova la reglamentació tècnico
sanitària per a l’elaboració, circulació i comerç de productes de confiteria, pastisseria,
brioixeria i rebosteria i les seves modificacions.
RD 1254/1991de 2 d’agost, pel qual es dicten les normes per a la preparació i
conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i altres productes de consum immediat
en els quals figuri l’ou com a ingredient.
Condicions tècnicosanitàries.
VENDA: Els productes s’hauran d’exposar a l’abast del consumidor degudament
protegits (vitrines)
INSTAL·LACIONS NO PERMANENTS PER A L’ELABORACIÓ A LA VIA PÚBLICA:
Caseta amb sostre i degudament defensada de les inclemències del temps, amb
separació de la part d’emmagatzematge de matèries primes i productes auxiliars de la de
la venda. Locals de fabricació i emmagatzematge adequats per al seu ús, separats
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d’habitatges o locals on es dormi o el personal es faci el menjar. Locals aïllats de
qualsevol altre que no tingui la seva funció específica.
Si no disposen de presa d’aigua a la xarxa municipal, disposaran d’aigua potable amb
quantitat suficient per garantir una neteja correcta de les seves instal·lacions i els seus
utensilis, en dipòsits de material autoritzat, amb una capacitat mínima de 50 litres i aixeta
de sortida. Cal renovar-la tantes vegades com sigui possible per mantenir-la en constant
estat de potabilitat i neteja.
Disposaran d’un rentamans equipat convenientment.
Recipients, màquines i utensilis de materials que no alterin els característiques dels
productes ni la d’ells.
Superfície adequada per a l’elaboració, manipulació i volum de fabricació amb localització
aïllada de serveis higiènics i magatzem. No s’ha d’utilitzar la fusta per a les taules de
pastar ni per a les safates.
Parets revestides de rajola o materials rentables fins a una alçada mínima de 1,6 lineals.
La resta de parets i sostres es revestiran d’esmalt o pintura plàstica d’especial resistència
al rentat i a la calor.
Combustibles: Sòlid: si les masses estan en contacte amb els fums o gasos, aquests
hauran de ser de tal naturalesa que no puguin originar cap contaminació. Queda prohibit
utilitzar fustes que proporcionin olors o sabor desagradables o materials sòlids que
puguin dipositar sutja sobre la massa, així com materials de desfet que puguin despendre
substàncies tòxiques.
Líquid: Les masses no podran posar-se en contacte en cap cas, amb els fums i gasos de
la combustió.
Gasós.
El magatzem dels combustibles estarà perfectament aïllat de
d’emmagatzematge i elaboració de productes acabats i matèries primeres.

les

zones

Zona destinada a vestidor.
Espai per a emmagatzemar productes i estris de la neteja.
S’haurà d’acreditar formació en manipulació d’aliments.

APROVACIÓ DE LA LLICÈNCIA OCUPACIÓ VIA PUBLICA
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
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d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
Vista la sol·licitud efectuada pel senyor Indalecio Expósito Pérez en nom de la Comunitat
de veïns de l’edifici del carrer Major núm. 19, ..., amb adreça fiscal al carrer Major
núm. 19, 08550 de Balenyà per a l’ocupació de la via pública al carrer Major núm. 19 per
tal de col·locar un contenidor per treure runa.
Atès que l'ocupació d'aquest espai requereix l'atorgament previ de llicència per part de
l'Ajuntament.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, 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.- Concedir llicència temporal d'ocupació de la via pública al senyor Indalecio
Expósito Pérez en nom de la Comunitat de veïns de l’edifici del carrer Major núm. 19 per
tal de col·locar un contenidor per treure runa a l’adreça del carrer Major núm. 19. La
superfície a ocupar és de 4 metres quadrats durant el període d’un dia.
SEGON.- Caldrà que el sol·licitant adopti les mesures necessàries per tal de garantir la
seguretat de vianants i vehicles i procedeixi a l’oportuna senyalització.
TERCER.- Aprovar la liquidació per import de 6 euros corresponent a ocupació de la via
pública, d'acord amb el que preveu l'Ordenança reguladora número 20 de la taxa per
l’ocupació de terrenys d’ús públic, així com l’import de 240 euros corresponents a dipòsit
per a respondre de la reposició de paviment, tal i com preveu l’Ordenança reguladora
número 25 de la taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i
qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres.

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 21:00 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.

