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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 6 DE
SETEMBRE DE 2016

Balenyà, a les 19:36 hores del dia 6 de setembre de 2016.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Antoni Mas i Bigas, Ramon Roig i Solé 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, Alexis Sáez i Monleón, Laura
Moreso i Castro i David Soldevila i Senmartí.

Assumptes tractats:

















Aprovació de l’acta de la sessió anterior (19/07/2016)
Ratificació de decrets
Sol·licitud de subvencions en el marc del PUOSC 2016-2017
Qüestions relatives al personal
Aprovació de la certificació núm. 1 i única de les obres d’adequació de zona
verda amb espai tancat i realització de camp de futbol 7
Acceptació entrega Secció Esportiva Joan XXIII
Aprovació de llicències d’activitats
Concessió targetes d’aparcament individual per a persones amb disminució
Aprovació d’un contracte menor de serveis d’arquitecte
Aprovació prèvia del Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable,
canalització soterrada d’aigües pluvials entre el Pla Parcial Sector H Bòbila
Baucells i el rec de la Font Tordera
Donar compte de decrets
Autorització i disposició de despeses
Aprovació d’un contracte menor de subministrament i serveis de manteniment,
implantació i posada en marxa d’un sistema de gestió d’expedients electrònics
Resolució de recurs de reposició en relació amb comunicació prèvia d’activitat
Pròrroga de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable
aprovació de l’autorització i disposició de despeses
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (19/07/2016),
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:

RATIFICACIÓ DE DECRETS
Vistos els següents decrets d’Alcaldia, dictats en dates 25 de juliol de 2016, 26 de juliol
de 2016, 1 d’agost de 2016, 3 d’agost de 2016, 17 d’agost de 2016, 23 d’agost de 2016,
25 d’agost de 2016 i 30 d’agost de 2016, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat
i delegació la seva ratificació:
“Decret núm. 191/16
ANNA MAGEM MARSÓ, Alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà
Atès que els serveis tècnics de l'Ajuntament i amb les condicions particulars que en ells
s’estableixen i generals que s’indiquen, han informat les següents llicències d’obres, es resolt
atorgar les mateixes, aprovant-se la liquidació per aplicació de les ordenances fiscals
corresponents i ratificar a la propera Junta de Govern Local que se celebri:


A ... amb CIF ESB55020457 amb ... per la reforma interior de les oficines de la nau situada al
carrer Pla de la Calma núm. 13-31 Pol. Ind. Vall llossera de Balenyà, segons sol·licitud que
consta a l’expedient d’obres 49/16. Aprovar la liquidació de la quantitat de 3.315’51 euros.
Pressupost : 18.000 €
I. Construccions, obres (3% pressupost, mínim 20’00€): .................................... 540’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ..................................... 54’00 €
Total taxes ........................................ 594’00 €
Fiança residus construcció ................................................................................ 2.721’51 €
Total dipòsits i fiances ................2.721’51 €
Total a pagar ..................................3.315’51 €

Amb els següents condicionants:
1. Si l’obra requereix ocupar la via pública caldrà obtenir prèviament la preceptiva
llicència.
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2. Abans de l’inici de les obres caldrà que el sol·licitant aporti la següent
documentació:
a. Estudi bàsic de seguretat i salut de les mateixes, signat per tècnic
competent
b. Amidaments
c. Plec de condicions tècniques i facultatives
d. Memòria constructiva
e. Normativa aplicable
3. Abans de l’inici de les obres caldrà que el sol·licitant aporti els fulls d’assumeix
del/s professional/s competent/s en la matèria que exerceixi les següents tasques:
a. Direcció facultativa de l’obra
b. Direcció d’execució de les obres, si escau
c. Coordinació de seguretat i salut en fase d’obres
4. Abans de l’inici de les obres caldrà que el sol·licitant comuniqui a l’Ajuntament
quina serà l’empresa constructora de les mateixes, que haurà de disposar de la
corresponent assegurança de responsabilitat civil.
5. No es podran utilitzar les oficines fins a la prèvia aportació de la documentació
referent a l’activitat global de les mateixes i de la nau industrial de la qual formen
part, que haurà de justificar l’adequat compliment de totes les normatives, en
especial les normatives de prevenció contra l’incendi.
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els següents:


Llicències d’obres amb projecte d’edificació: 1 any per iniciar les obres i 2 anys per
finalitzar-les (total 3 anys).

Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no s’han
començat o acabat les obres.


A ... CIF R0800542C amb ... per la reforma i ampliació de la sala menjador de la residència
Casal Oller situada al carrer Major núm. 91-95 de Balenyà, segons sol·licitud que consta a
l’expedient d’obres 47/16. Aprovar la liquidació de la quantitat de 2.009’91euros.
Pressupost : 51.815’74 €
I. Construccions, obres (3% pressupost, mínim 20’00€): ................................. 1.554’47 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ................................... 155’44 €
Total taxes .....................................1.709’91 €
Fiança residus excavació...................................................................................... 150’00 €
Fiança residus construcció ................................................................................... 150’00 €
Total dipòsits i fiances ................... 300’00 €
Total a pagar ..................................2.009’91 €

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


Llicències d’obres amb projecte d’edificació: 1 any per iniciar les obres i 2 anys per
finalitzar-les (total 3 anys).

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
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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.
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.
En el cas que s’hagués d’ocupar la via pública, caldrà prèviament sol.licitar la corresponent
autorització.
Caldrà col·locar i mantenir en bones condicions durant el termini d’execució de les obres, en

Junta Govern Local 16 / 06.09.16

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. 5 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.”

“Decret núm. 192/16
Anna Magem Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
En data 9 de juny de 2016 el Sr. F.N.C.... va presentar una instància, indicant que el 7
de juny de 2016 va patir una lesió al peu esquerre per culpa d’una claveguera en mal
estat a la baixada de l’Estació dels Hostalets de Balenyà. Així mateix, sol·licitava la
restauració immediata de la claveguera i els seus drets pertinents.
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En data 13 de juny de 2016 es va requerir el Sr. N... per esmenar la sol·licitud en un
termini de deu dies, assenyalant que calia indicar la quantitat reclamada per cada
concepte, sempre segons els justificants i proves aportades, amb la suma total de tots
els conceptes.
Posteriorment, el 17 de juny de 2016 el Sr. N... va presentar instància indicant una
quantificació de 28,65€ per 21 dies d’impediment, sense acompanyar justificants ni
proves.
D’altra banda, els serveis de l’ajuntament han revisat el camí de l’Estació i han
comprovat que les clavegueres es troben en un estat correcte de conservació.
Per tot això, en virtut de les facultats que m’atribueix la legislació vigent i en especial
els articles 42 i 71 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre,
RESOLC:
Primer.- Declarar el desistiment del Sr. F.N.C... en la reclamació de responsabilitat
patrimonial presentada el 9 de juny de 2016, per manca d’esmena de la sol·licitud,
segons el requeriment efectuat.
Segon.- Notificar el present decret a la persona interessada.
Tercer.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 193/16
Anna Magem Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
Vist el Projecte per a la transformació d’un magatzem agrícola existent en habitatge
unifamiliar, presentat pel Sr. J.M.S.C..., en dates 7 d’abril de 2015 i 18 de gener de 2016.
Vist el que disposen els articles 47 a 49 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i l’article 258 de les Normes
Subsidiàries de Planejament de Balenyà.
Vist que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província del dia 24 de febrer de 2016, a El Punt
Avui de data 17 de febrer de 2016, i al tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació, i
que no s’ha presentat cap al·legació.
Vistos els informes emesos per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, del
Departament de Cultura i de l’Agència Catalana de l’Aigua.
Vist que ha transcorregut el termini per a l’emissió de l’informe del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Vist l’informe emès per l’arquitecte de l’ajuntament en data 25 de juliol de 2016.
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De conformitat amb els articles 49 i següents Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística,
RESOLC:
Primer.- Aprovar prèviament el Projecte per a la transformació d’un magatzem agrícola
existent en habitatge unifamiliar, presentat pel Sr. Josep Maria Soler Cornellas, en dates
7 d’abril de 2015 i 18 de gener de 2016, amb les condicions establertes pels informes del
Departament de Cultura, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i Agència Catalana
de l’Aigua.
Segon.- Trametre el projecte a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central a fi i efecte que procedeixi a l’aprovació definitiva.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Quart.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 196/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
Ateses les dietes, quilometratge i despeses de representació presentades pel personal
d’aquest Ajuntament, així com restants sol·licituds amb efectes en la nòmina d’agost
de 2016,
HE RESOLT:
...

“Decret núm. 199/16
Anna Magem i Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
En data 4 d’agost de 2016 hem rebut notificació de la Diputació de Barcelona relativa a
l’aprovació del Programa complementari d’escolarització en primera infancia per al
curs 2015-2016, en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019”, i la
concessió d’un ajut econòmic d’import 3.545,73€, corresponent a la fase primera de
l’esmentat programa.
Atès que cal dur a terme l’acceptació del recurs indicat,
RESOLC:
Primer.- Acceptar el següent recurs econòmic, concedit per la Diputació de Barcelona:
Recurs
Codi XGL
Programa complementari d’escolarització en primera 16/X/226626

Import
3.545,73€
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infancia per al curs 2015-2016
Segon.- Trametre l’acceptació de l’ajut a través dels mitjans establerts per la Diputació
de Barcelona.
Tercer.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 206/16
Ramon Roig i Solé, alcalde president accidental de l’Ajuntament de Balenyà
Vist que mitjançant acord de la Junta de Govern Local de data 19 de juliol de 2016
s’aprovà l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions
Tècniques per a la concessió del servei de consergeria i vigilancia del local de la llar
del jubilat, mitjançant procediment obert i per urgència.
Atès que el procediment s’ha desenvolupat conforme a allò disposat als articles 109 a
111 i 157 a 161 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 i 273 a 281 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya.
Vist que s’han presentat les ofertes següents:
1. Josefa Jiménez Jiménez
2. Kakhaber Andguladze
Vista la proposta de la Mesa de Contractació, de data 16 d’agost de 2016, en virtut de
la qual s’eleva la proposta de concessió del servei de consergeria i vigilancia del local
de la llar del jubilat a favor de la Sra. Dolores Jiménez Jiménez.
D’acord amb l’art. 151 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, cal classificar les ofertes
presentades i requerir el candidat que ha presentat l’oferta econòmicament més
avantatjosa perquè presenti la documentació necessària per a la formalització del
contracte.
De conformitat amb allò disposat a la Disposició Addicional Segona del Reial Decret
Legislatiu 3/2011, i a l’article 274.1b) del DL 2/2003, de 28 de abril, Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya,
RESOLC:
PRIMER.- Classificar les proposicions presentades pels candidats en la licitació del
servei de consergeria i vigilància del local de la llar del jubilat, de conformitat amb el
següent ordre decreixent:
Licitador
Josefa Jiménez Jiménez

Puntuació
núm. 2
0,00

sobre

Puntuació
núm. 3
80,00

sobre

Puntuació total
80,00

Junta Govern Local 16 / 06.09.16

Kakhaber Andguladze

0,00

79,75

79,75

La documentació del sobre núm. 2 no s’ha pogut puntuar per manca de valoració
econòmica de les millores proposades.
SEGON.- Notificar i requerir a la Sra. Josefa Jiménez Jiménez, perquè presenti en el
termini de cinc dies hàbils a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, la
documentació següent:
-Justificant d’haver constituït assegurança de responsabilitat civil
-Justificant d’haver-se donat d’alta com a autònoma
-Certificats d’estar al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social
-Justificant d’haver constituït la garantia definitiva equivalent a un 5% del preu
d’adjudicació, exclòs l’IVA.
-Títol de manipulació d’aliments
TERCER.- Notificar el present acord a les persones interessades.
QUART.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 214/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’ajuntament de Balenyà.
Atès que el contracte de concessió del servei de manteniment i vigilància del pavelló
poliesportiu municipal i les pistes de tennis finalitza el 8 d’octubre de 2016 i que finalment
no es prorrogarà la concessió.
Atès que és necessari procedir a l’aprovació del plec de condicions que ha de regular la
nova concessió del servei de manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu municipal i
les pistes de tennis amb caràcter urgent, per no deixar desatès el servei, tenint en compte
la demanda ciutadana,
RESOLC:
PRIMER.- Aprovar el Plec de clàusules administratives particulars de condicions que ha
de regular la concessió del servei de manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu
municipal i les pistes de tennis, que figura a l’expedient, i anunciar simultàniament el
concurs públic, pel procediment obert, d’acord amb el que estableix el RDL 3/2011, de 14
de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del sector públic. La
tramitació de l’expedient serà ordinària, tot establint un termini de deu dies hàbils per a la
presentació d’al·legacions i/o reclamacions, a comptar des de l’endemà de la publicació
del corresponent anunci al BOPB, DOGC i perfil del contractant.
SEGON.- Disposar l’obertura del procediment i fixar un termini de vuit dies naturals,
comptats a partir de l’endemà de la publicació del corresponent anunci al BOP, DOGC i
perfil del contractant, per a la presentació de proposicions per part dels licitadors/res
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interessats/des. Si l’últim dia és dissabte o festiu, el termini finalitzarà el dia hábil
immediatament posterior.
TERCER.- Aprovar la despesa de l’anualitat 2016 amb càrrec a la partida 340 22700 del
pressupost de despeses per a 2016
QUART.- Aprovar el compromís de consignació pressupostària per a l’execució del
contracte en els exercicis futurs.

CINQUÈ.- Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari, la senyora alcaldessa
per a la signatura dels documents necessaris per a la tramitació i execució del present
acord.
SISÈ.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 215/16
Anna Magem Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
Vist l’Avantprojecte previ a la intervenció de la rehabilitació del Mas “Garet de Baix”,
presentat pel Sr. F.X.M.S..., en data 10 de febrer de 2015.
Vist el que disposa l’article 47.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i els articles 47.2 i 51 a 56 del Decret
64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat
urbanística.
Vist que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província del dia 16 d’abril de 2016, a El Punt
Avui de data 9 d’abril de 2015, i al tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació, i
que no s’ha presentat cap al·legació.
Vistos els informes emesos per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, del
Departament de Cultura, de l’Agència Catalana de l’Aigua i del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
Vist l’informe emès per l’arquitecte de l’ajuntament en data 25 d’agost de 2016.
De conformitat amb el Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament
de protecció de la legalitat urbanística,
RESOLC:
Primer.- Aprovar prèviament l’Avantprojecte previ a la intervenció de la rehabilitació del
Mas “Garet de Baix”, presentat pel Sr. F.X.M.S..., en data 10 de febrer de 2015, amb les
condicions establertes pels informes del Departament de Cultura, Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, Agència Catalana de l’Aigua i Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació.
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Segon.- Trametre el projecte a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central a fi i efecte que procedeixi a l’aprovació definitiva.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.
Quart.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”
“Decret núm. 217/16
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta en funcions de l’Ajuntament de
Balenyà
Vist que mitjançant acord de Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2016 s’aprovà
l’expedient i els Plecs de Clàusules Administratives i de Prescripcions Tècniques per a
l’adjudicació de la concessió del servei de consergeria i vigilància de local de la llar del
jubilat, mitjançant procediment obert i per urgència.
Vist que en data 8 d’agost de 2016 es constituí la Mesa de contractació, i aquesta,
tenint en compte les proposicions presentades, realitzà proposta d’adjudicació a favor
de la Sra. Josefa Jiménez Jiménez, 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 decret de l’Alcaldia de 17 d’agost de 2016, es va requerir al candidat que
havia presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa aportació de documentació.
Vist que en data 30 d’agost de 2016, la candidata Josefa Jiménez Jiménez presentà
els documents justificatius exigits.
Examinada la documentació que l’acompanya, i de conformitat amb l’establert en
l’article 151,
RESOLC:
PRIMER. Adjudicar a Josefa Jiménez Jiménez el contracte, per procediment obert, per
un import de 6.500,00 euros, IVA exclòs.
SEGON. 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.
TERCER. Publicar l’adjudicació i 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.
QUART. 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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CINQUÈ. Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de Junta de Govern
Local.”

SOL·LICITUD DE SUBVENCIONS EN EL MARC DEL PUOSC 2016-2017
Vist el Decret 273/2016, de 12 de juliol, pel qual s’aproven les bases reguladores de la
línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i conservació del Pla
únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2016-2017, i s’obre la convocatòria per
a aquest període.
Vista la memòria elaborada per secretaria intervenció en relació amb les actuacions per a
les quals se sol·licita subvenció en el marc d’aquesta convocatòria.
És per tot això que la Junta de Govern Local aprova per unanimitat i delegació:
Primer: Sol·licitar subvenció en el marc de la línia de subvencions per a despeses de
reparacions, manteniment i conservació del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al
període 2016-2017.
Segon: Tramitar la sol·licitud de subvenció indicada en el punt primer, facultant el Sr.
secretari i la Sra. alcaldessa per a la signatura de tots els documents que siguin
necessaris per executar aquest acord.

QÜESTIONS RELATIVES AL PERSONAL
Vist el que estableix l’acord-conveni de l’Ajuntament de Balenyà 2009-2011, prorrogat.
Vist 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:
...

APROVACIÓ DE LA CERTIFICACIÓ NÚM. 1 I ÚNICA DE LES OBRES D’ADEQUACIÓ
DE ZONA VERDA AMB ESPAI TANCAT I REALITZACIÓ DE CAMP DE FUTBOL 7
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En Junta de Govern Local de 19 de juliol de 2016 es va adjudicar el contracte menor de
les obres per a l’adequació de zona verda amb espai tancat i realització de camp de
futbol 7 a l’empresa El Roc Gros, SL.
La direcció facultativa de les obres ha presentat la 1a. certificació i única corresponent
als treballs realitzats, per un import total, inclòs l’IVA, de 41.794,80€, el 28 de juliol de
2016.
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.- Aprovar la 1a. certificació i única de les obres d’adequació de zona verda
amb espai tancat i realització de camp de futbol 7, per un import total de QUARANTAUN MIL SET-CENTS NORANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS, així
com les factures següents, aportades amb la certificació:
Data
28/07/2016
28/07/2016
05/08/2016

Número
21
22
24

Proveïdor
El Roc Gros, SL
El Roc Gros, SL
El Roc Gros, SL

Import
7.402,85€
16.241,95€
18.150,00€
Total 41.794,80€

SEGON.- Notificar aquest acord a l’empresa El Roc Gros, SL, adjudicatària de les
obres.

ACCEPTACIÓ ENTREGA SECCIÓ ESPORTIVA JOAN XXIII
..., amb D.N.I. número 52159625H, com a presidenta de la Secció Esportiva Joan
XXIII, ha fet entrada al registre d’aquests ajuntament d’un document pel qual exposa
que el setembre de l’any 1980, l’associació de pares de l’escola Joan XXIII va bellugarse per trobar persones que formessin la secció esportiva, amb l’objectiu de poder oferir
a la mainada la possibilitat de practicar un esport, en sortir de l’escola.
La reacció no es va fer esperar i ràpidament varen sorgir una bon nombre d’equips de
basquet i futbol sala, recolzats per molts persones que durant aquests anys han
dedicat una bona part del seu temps i del seu esforç en treballar-hi. Han estat molts els
nens i joves que han portat aquest nom a la samarreta i que s’han dedicat en cos i
ànima a la apràctica de l’esport a través d’aquesta entitat.
Els temps, però, canvien i les circumstàncies porten a prendre decisions importants
que avalin i donin continuïtat a la feina feta. La mainada de futbol sala es va anar
incorporant a l’Atlètic Balenyà i, en basquet, davant la dificultat de poder formar equips,
la secció esportiva Joan XXIII va fusionar-se amb el basquet d’Aiguafreda i, ara, es
competeix amb el nom de Club Basquet Osona Sud.
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Per això, perquè la Secció Esportiva Joan XXIII ha finalitzat la seva activitat esportiva,
el dia 4 de juny de 2016, dins de l’acte de reconeixements esportius que va tenir lloc a
la sala d’actes de l’Ajuntament de Balenyà, la última junta de la secció, representada
per la seva presidenta ..., va fer entrega a l’Ajuntament de Balenyà, de l’import que
figurava al compte de la secció, 3.051,44 euros que són el resultat econòmic de totes
aquelles operacions que com a secció esportiva varen realitzar.
Amb aquesta entrega l’entitat demana a l’Ajuntament de Balenyà que prengui el
compromís d’utilitzar aquests diners per a la instal·lació d’un element esportiu al poble,
vinculat amb l’activitat de la secció.
Per tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER.- Acceptar l’entrega efectuada per la Secció Esportiva Joan XXIII, de
3.051,44 euros, resultat econòmic de totes les operacions que com a secció esportiva
han realitzat.
SEGON.- Prendre el compromís d’utilitzar aquests diners per a la instal·lació d’un
element esportiu al poble, vinculat amb l’activitat de la secció, en el qual s’hi penjarà
una placa amb la següent inscripció: “Aportació de la Secció Esportiva Joan XXIII al
poble, en finalitzar la seva activitat esportiva. Juny de 2016”
TERCER.- Deixar clar el reconeixement de l’Ajuntament de Balenyà i el Consell de
l’Esport, a tota aquella gent que durant els 35 anys d’activitat de la Secció Esportiva
Joan XXIII, han contribuït a tirar-la endavant, agraint-los la seva feina que, no ho
dubtem, no ha estat en va!

APROVACIÓ DE LLICÈNCIES D’ACTIVITATS
CANVI NOM ACTIVITAT
Vista la sol·licitud efectuada per ... NIF número 39505810K, sol·licitant el canvi de nom
del titular de la llicència d’obertura i funcionament per a exercir l’activitat de COMERÇ AL
DETALL D’ALIMENTACIÓ, de l’establiment situat al carrer del Pont, 16 bx, de Balenyà
(08550).
Vist el que disposa l’informe emès per l’enginyer municipal, 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:
PRIMER.- Autoritzar la transmissió de l’activitat de COMERÇ AL DETALL
D’ALIMENTACIÓ, de l’establiment situat al carrer del Pont, 16 bx, de Balenyà, a favor
de ... per a exercir l’activitat. Fer esment que la nova titular se subroga amb els drets i
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deures derivats de l’autorització, i les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular
seran assumits per la nova titular.
SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent al procediment de transmissió d’activitats
legalitzades, d’acord amb el que preveu l'Ordenança reguladora número 6 reguladora de
la taxa per expedició de documents administratius d’import 100 euros.
TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

ACTIVITAT DE DECLARACIÓ RESPONSABLE
Vista la declaració responsable presentada per ..., amb NIF número 77476855K, per a
l’inici d’activitat de CENTRE DE FISIOTERÀPIA, al carrer Joan Miró, 44B.
Vist l’informe de data 20 de juny de 2016 emès per l’enginyer que presta serveis a
aquest Ajuntament, en el que fa constar que l’activitat esmentada es considera de
declaració responsable (Annex I).
Vist l’informe de data 26 de juliol de 2016 emès per l’arquitecte que presta serveis a
aquest Ajuntament.
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.- Donar-se per assabentat de l’inici de l’activitat de CENTRE DE
FISIOTERÀPIA, a nom de ..., d’acord amb les mesures correctores que en tot moment
s’hauran de complir:
“La documentació aportada és adequada. S’informa favorablement el projecte
presentat amb l’adopció de les mesures següents:
Mesures a adoptar:
-

Soroll admès segons Decret 176/2009 pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de prevenció contra la contaminació acústica. Els
valors límits d’immissió a l’ambient interior són:

Sala d’estar
dormitoris
-

Ld

Le

Ln

35
30

35
30

30
25

en dbA

Compliment del Codi tècnic de l’edificació i els seus documents annexes (SI,
SE, SUA, HS, HE, HR)
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-

-

Compliment d’accessibilitat. (La porta de l’accés al lloc adaptat haurà d’obrir
enfora o haurà d’ésser porta corredissa)
Abans de la posada en funcionament de l’activitat caldrà tenir legalitzada la
instal·lació elèctrica/climatització davant els Serveis d’Indústria de la
Generalitat de Catalunya
Compliment de l’Ordenança Municipal de civisme i convivència ciutadana de
Balenyà.”

Segon.- Indicar, d’acord amb l’informe de l’arquitecte, que en el cas de col·locació de
rètol comercial a la façana, cal sol·licitar prèviament permís de col·locació del mateix, i
aquest haurà de col·locar-se d’acord amb el que estableix l’ordenança de civisme i
convivència que ho regula.
Tercer.- Aprovar la liquidació corresponent a la tramitació i expedició de l’expedient
d’activitat 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.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada.

CONCESSIÓ TARGETES D’APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISMINUCIÓ
Vista la documentació presentada per D.M.C..., relativa a l’expedició de la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució, segons el decret 97/2002, de 5
de març, del Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
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.- Concedir la targeta d’aparcament individual per a persones amb disminució a:


... de Titular no conductora.

Segon.- Advertir a la titular que aquesta targeta és personal i intransferible.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la interessada, fent-li saber que pot passar per les
oficines municipals a signar i recollir la targeta.

APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SERVEIS D’ARQUITECTE
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Atès que es considera necessari contractar els serveis d’un arquitecte superior per a
l’exercici de les funcions d’assessorament i emissió d’informes.
Atès el pressupost presentat pel senyor Gil Casals i Suñer, arquitecte superior amb
número de col·legiat ...
Atès que la competència per a contractar, és de la Junta de Govern Local quan l'import
de la contractació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès que per raó de la quantia, import inferior a 18.000,00 euros, i per raó del termini
de durada, d’un any, de conformitat amb el que estableix l’article 111 en relació amb
l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei contractes del sector públic, escau considerar aquest contracte
com un contracte menor.
Atès que es reuneixen els requisits per formalitzar un contracte menor de serveis, de
conformitat amb el que estableixen els articles abans esmentats.
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.- Contractar el senyor Gil Casals i Suñer, arquitecte superior amb número de
col·legiat ... per a assessorament i emissió d’informes. El contracte s’estableix pel
termini de sis mesos amb efectes del dia 1 de setembre de 2016 i fins el dia 28 de
febrer de 2017, pel preu de 2.010,00 euros mensuals més l’IVA de 422,10 euros, amb
una dedicació de 12 hores setmanals, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920
22706 del pressupost de despeses de l’Ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2015 i
la partida corresponent de l’exercici 2016. L’horari i la resta de condicions del contracte
s’indiquen al pressupost presentat.
Segon.- Autoritzar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 22706 del
pressupost de despeses de l’Ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2016 i aprovar el
compromís de destinar-hi el crèdit suficient amb càrrec a la partida corresponent de
l’exercici 2017.
Tercer.- Efectuar el pagament del contracte mensualment, prèvia presentació de la
factura corresponent.
Quart.- Notificar el present acord al senyor Gil Casals i Suñer.

APROVACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE D’ACTUACIÓ ESPECÍFICA EN SÒL NO
URBANITZABLE, CANALITZACIÓ SOTERRADA D’AIGÜES PLUVIALS ENTRE EL
PLA PARCIAL SECTOR H BÒBILA BAUCELLS I EL REC DE LA FONT TORDERA
Vist el Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable, canalització soterrada
d’aigües pluvials entre el Pla Parcial sector H Bòbila Baucells i el rec de la Font Tordera,
presentat pel Sr. J.F.F... en representació de ..., en data 12 de febrer de 2016.
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Vist el que disposen els articles 47 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i 49 i 51 a 56 del Decret 64/2014, de 13 de
maig.
Vist que l’esmentat projecte ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes
mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província del dia 7 d’abril de 2016, a El Punt Avui
de data 31 de març de 2016, i al tauler d’edictes i a la pàgina web de la corporació, i que
no s’ha presentat cap al·legació.
Vistos els informes emesos per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el
Departament de Cultura i el Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, i
l’autorització emesa pel Servei Territorial de Carreteres.
Vist que ha transcorregut el termini per a l’emissió de l’informe de l’Agència Catalana de
l’Aigua.
Vist l’informe emès per l’arquitecte de l’ajuntament en data 30 d’agost de 2016.
De conformitat amb els articles 49 i següents Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual
s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat urbanística, la Junta de Govern
Local acorda per unanimitat i delegació:
Primer.- Aprovar prèviament el Projecte d’actuació específica en sòl no urbanitzable,
canalització soterrada d’aigües pluvials entre el Pla Parcial sector H Bòbila Baucells i el
rec de la Font Tordera, presentat pel Sr. J.F.F. en representació de ..., en data 12 de
febrer de 2016, amb les condicions establertes en els informes i autoritzacions emesos
pels organismes competents.
Segon.- Trametre el projecte a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya
Central a fi i efecte que procedeixi a l’aprovació definitiva.
Tercer.- Comunicar aquest acord a la persona interessada.

DONAR COMPTE DE DECRETS
Es dóna compte dels Decrets que segueixen a continuació:
Decret núm. 189/16 de data 13/07/2016: Llicència temporal d’ocupació de la via pública
amb taules i cadires, NIF núm. 33316408B
Decret núm. 203/16 de data 12/08/2016: Concessió placa de gual núm. 515, NIF núm.
52168236G
Decret núm. 204/16 de data 12/08/2016: Llicència d’obres, NIF núm. 37804192N, exp.
59/16, NIF núm. 77092465F, exp. 56/16, NIF núm. 47719350P, exp. 57/16, NIF núm.
47719350P, exp. 58/16, NIF núm. 33933516Y, exp. 52/16, NIF núm. 38143118X, exp.
55/16
Decret núm. 205/16 de data 12/08/2016: Llicència d’obres, CIF núm. A63485890, exp.
50/16
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Decret núm. 208/16 de data 22/08/2016: Autorització d’ocupació del domini públic firaire
Decret núm. 209/16 de data 22/08/2016: Autorització d’ocupació del domini públic firaires
Decret núm. 211/16 de data 23/08/2016: Llicència d’obres, NIF núm. 35003777P, exp.
61/16.

APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS DE
MANTENIMENT, IMPLANTACIÓ I POSADA EN MARXA D’UN SISTEMA DE
GESTIÓ D’EXPEDIENTS ELECTRÒNICS
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.
Atès que es considera necessari adjudicar un contracte de subministrament i serveis
de manteniment, implantació i posada en marxa d’un sistema de gestió d’expedients
electrònics Genesys-RAE per a l’Ajuntament de Balenyà, de conformitat amb les
modificacions legislatives que s’han produït, en especial la Llei 39/2015, d’1 d’octubre,
del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, i la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
Atès el pressupost presentat per Audifilm Grupo Assystem, amb un import de 6.000
euros més l’IVA de 1.260 euros per a llicència d’ús, manteniment i serveis Cloud, i de
6.000 euros més l’IVA de 1.260 euros, per a la implantació i posada en marxa.
Atès que la competència per a contractar, és de la Junta de Govern Local quan l'import
de la contractació no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost.
Atès que per raó de la quantia, import inferior a 18.000,00 euros, i per raó del termini
de durada, d’un any, de conformitat amb el que estableix l’article 111 en relació amb
l’article 138.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova
el text refós de la Llei contractes del sector públic, escau considerar aquest contracte
com un contracte menor.
Atès que es reuneixen els requisits per formalitzar un contracte menor de
subministrament, de conformitat amb el que estableixen els articles abans esmentats.
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 un contracte de subministrament i serveis de manteniment,
implantació i posada en marxa d’un sistema de gestió d’expedients electrònics
Genesys-RAE per a l’Ajuntament de Balenyà. El contracte s’estableix pel preu de
6.000 euros més l’IVA de 1.260 euros per a llicència d’ús, manteniment i serveis Cloud, i
de 6.000 euros més l’IVA de 1.260 euros, per a la implantació i posada en marxa. El
contracte s’aprova amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920 22706 del pressupost
de l’Ajuntament de Balenyà per a 2016.
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Segon.- Adjudicar el contracte a Audifilm Grupo Assystem, d’acord amb l’oferta
presentada.
Tercer.- Notificar el present acord a Audifilm Grupo Assystem.

RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ EN RELACIÓ AMB COMUNICACIÓ
PRÈVIA D’ACTIVITAT
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 3 de juny de 2016 el Sr. J.F.F..., en representació de ..., va presentar
comunicació prèvia d’una activitat de magatzem d’aigües, situada a la Ctra. C-17, km 49,
de Balenyà.
En data 19 de juliol de 2016 la Junta de Govern Local va denegar la comunicació prèvia
esmentada atès que l’informe de compatibilitat urbanística era desfavorable, per manca
de compliment de l’article 192 bis de les normes urbanístiques de les Normes
Subsidiàries vigents a Balenyà.
En data 9 d’agost de 2016 el Sr. J.F.F..., en representació de ..., va presentar recurs de
reposició, amb els següents arguments:
“1.- Atenent l’informe desfavorable dels serveis tècnics municipals, per aquell òrgan
municipal es denega la comunicació prèvia d’una activitat de magatzem d’aigua, per
considerar que no es pot permetre l’ús que ara es pretén com a un nou títol habilitant per
a l’exercici d’una nova activitat i independent aquest títol de la resta de títols existents
avui per a l’exercici de diverses activitats dins de la parcel·la de referència, per entrar en
contradicció amb la normativa urbanística aprovada per acord de la Comissió territorial
d’urbanisme de les comarques central en data 24 de gener de 2014. i en particular
l’article 192 bis, que en el seu apartat 10è que exigeix un sol títol habilitant per al conjunt
d’activitats.
2.- Tanmateix la indicada resolució no té en compte la previsió continguda en la
Disposició Transitòria Cinquena relativa a l’aplicació de l’indicat article 192 bis, de la
mateixa normativa urbanística aprovada per acord de data 24 de gener de 2014, que en
el seu apartat b), i pel que fa a les autoritzacions de noves activitats en el centre
empresarial, estableix en el seu apartat b1):
“Si el sol·licitant d’aquesta és el mateix grup empresarial ..., es podrà tramitar i
autoritzar seguint el règim vigent fins ara, és a dir, com un títol individual que
autoritza el funcionament d’una activitat determinada, si bé condicionat al
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compliment de la resta de prescripcions relatives a l’ús que assenyala l’article
192.9.bis.”
Sent el presentant de la comunicació prèvia, i per tant el titular de l’activitat, la companyia
..., i per tant del mateix grup empresarial del centre, es compleix el requisit establert en
l’esmentada Disposició Transitòria Cinquena relativa a l’aplicació de l’indicat article 192
bis, i per tan és autoritzable la nova activitat que es presenta individualment, sense
necessitat que prèviament hi hagi el títol habilitant únic, al qual fa referència la resolució
objecte d’aquest recurs.”
En data 23 d’agost de 2016, l’arquitecte de l’ajuntament ha emès informe al respecte en
els termes següents:
“INFORME TÈCNIC
Gil Casals i Suñer, arquitecte municipal, a petició de l’alcaldia emeto el present informe tècnic:
IDENTIFICACIÓ DE L’EXPEDIENT
Expedient número: RE nº 1825/2016, té relació amb el nº 1348 de 3 de juny 2016
Sol·licitant: J.F.F..., en nom de ...
Registre d’entrada: RE nº 1825 de 9 d’agost 2016
Emplaçament de l’obra/actuació: crta C-17 km 49, terrenys del pla parcial urbanístic bon
preu I (sector F), definitivament aprovat
Règim urbanístic del sòl: Sòl urbà consolidat, solar, en virtut del desenvolupament
urbanístic de l’àmbit
Tipus de llicència urbanística: Informe de compatibilitat urbanística
Explicació de l’obra/actuació: Comunicació prèvia d’una activitat de magatzem d’aigües.
RECURS DE REPOSICIÓ
FETS
1. El dia 3 de juny de 2016 el sr. J.F.F..., en nom de ..., comunica l’obertura d’una activitat
de magatzem d’aigües que pretén portar a terme a l’emplaçament de referència.
2. El dia 4 de juliol de 2016 els serveis tècnics municipals emeten un informe de
compatibilitat desfavorable pels motius exposats en el propi informe.
3. El dia 9 d’agost de 2016 el sol·licitant aporta nova documentació en forma de Recurs de
reposició tot sol·licitant que en base a les noves explicacions s’accepti la comunicació
prèvia efectuada per a l’activitat de referència.
FONAMENTS DE DRET
1. Vista la nova documentació aportada es justifica de manera adequada l’acompliment de
la normativa urbanística, pel què fa a l’ús, en base a l’article 192bis i a la Disposició
transitòria cinquena de les actuals normes subsidiàries de planejament.
2. Per tant s’admet l’ús que al qual es pretén destinar l’immoble construït, activitat de
magatzem d’aigües, amb les condicions establertes a l’apartat 9 de l’article 192.bis
(192bis apartat 9 condicions d’ús).
CONCLUSIONS
En conseqüència l’informe és favorable i s’estima favorablement el Recurs de reposició
presentat. Per tant es conclou que l’activitat que s’exerceix a l’emplaçament i edifici de
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referència, consistent en magatzem d’aigües, és compatible amb el planejament urbanístic,
sempre i quan compleixi adequadament la resta de prescripcions relatives a l’ús que
assenyala l’article 192bis apartat 9 de la normativa urbanística de les Normes Subsidiàries
de planejament de Balenyà.”

Vist l’informe de l’arquitecte de l’ajuntament i de conformitat amb les Normes Subsidiàries
de l’Ajuntament de Balenyà, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
Primer.- Estimar el recurs de reposició presentat en data 9 d’agost de 2016 pel Sr.
J.F.F..., en representació de ..., contra l’acord de denegació de la comunicació prèvia
d’una activitat de magatzem d’aigües, situada a la Ctra. C-17, km 49, de Balenyà.
Segon.- Fer constar que la resolució del recurs de reposició no implica l’aprovació de la
comunicació prèvia d’activitat presentada.
Tercer.- Continuar la tramitació de l’expedient relatiu a la comunicació prèvia d’una
activitat de magatzem d’aigües, situada a la Ctra. C-17, km 49, de Balenyà, presentada
en data 3 de juny de 2016 pel Sr. J.F.F..., en representació de ...
Quart.- Notificar el present acord a les persona interessada.

PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AGUA POTABLE
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 sessió plenària de 25 de setembre de 2016 es va aprovar l’adjudicació de la
concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Balenyà, essent el
contracte formalitzat el dia 31 d’octubre de 2006. La concessió té una durada de deu
anys a comptar des de la signatura del contracte, de forma que correspon iniciar una
nova licitació o bé establir una modificació en el règim de gestió de l’aigua.
A hores d’ara, atesa la complexitat i rellevància del servei, s’està valorant quina ha de
ser a partir d’ara la forma de prestació.
Cal tenir en compte, a més, que tots els tràmits que s’han de dur a terme per a
l’adjudicació d’una nova concessió o per a la gestió del servei des d’una fórmula
diferent, presenten un grau de complexitat important. La recopilació de dades i
elaboració de pressupostos s’han de realitzar amb cura per evitar defectes que podrien
afectar greument l’interès públic.
D’altra banda, la clàusula 82 del plec de clàusules administratives particulars aplicable
estableix el següent:
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“El Concessionari vindrà obligat amb l’Ajuntament a continuar prestant el Servei
després de finalitzat el termini de concessió, fins que no tingui lloc una nova
adjudicació o es resolgui prestar-lo per un altre sistema o forma de gestió. Durant
aquest període seran d’aplicació les mateixes normes que s’estableixen en el present
Plec de Condicions i en el Plec de Prescripcions Tècniques.”
D’acord amb l’informe emès per secretaria intervenció, amb la legislació de contractes
del sector públic aplicable i amb la clàusula 82 del plec de clàusules administratives
particulars, en virtut de les delegacions efectuades pel Ple i per l’Alcaldia, la Junta de
Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar una pròrroga de la concessió del servei municipal d’abastament
municipal d’aigua potable a Balenyà, adjudicat el 25 de setembre de 2016 a SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per raons d’interès públic segons
es justifica a l’expedient.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei.
Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió ordinària de Ple.

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
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.
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,
relacionades a continuació i que sumen un total de 165.312,35 euros.
N. d'entrada N. de document
F/2016/1081 A 2016/A/360560
F/2016/1096 2016//738

Import

Tercer

Text Explicatiu

907,97 B58441585 MATERIAL CONTROL VELOCITAT I SENYALITZACIÓ VARIADA
3.630,00 B08673527 NETEJA CLAVEGUERAM C/JAUME MATAMALA I ALTRES

F/2016/1111 1 000300

30,99 J65503468
462,93 J65503468

RADIO PISTA / TECLAT+RATOLÍ LOGITECH MK270 WIRELESS S/N:
1549CE1074D9
REPARACIÓ EQUIP INFORMÀTIC PAVELLÓ

F/2016/1112 1 000465
F/2016/1113 1 000464

197,70 J65503468

TREBALLS VARIS REPARACIONS ORDINADORS

F/2016/1114 1 000466

2.859,05 J65503468

INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC

F/2016/1115 1 000467

495,14 J65503468

INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC

F/2016/1116 1 000468

346,30 J65503468

INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC

F/2016/1117 1 000469

455,59 J65503468

INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC

F/2016/1118 1 000470

2.937,25 J65503468

INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC WIFI PISCINA
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F/2016/1119 F16 0622

489,05 B61515474 USIS GUIRAO, MATERIAL DIVERS PROTECCIÓ CIVIL

F/2016/1120 21607678

298,93 B50301217 ELKSPORT, MATERIAL ESPORTIU

F/2016/1121 1540

213,93 A17057688 WELAAN LASUR PALISANDRO

F/2016/1122 A 2016/A/360576

339,50 B58441585 2 REDUCTORS DE VELOCITAT

F/2016/1124 109

5.633,31 33940377J

F/2016/1125 111

589,27 33940377J

MAYA, MATERIAL I TREBALLS ESPAI LÚDIC

F/2016/1126 110

526,35 33940377J

MAYA, TREBALLS EXTRES ESPAI LÚDIC

F/2016/1128 Emit- 22

602,41 B60470101 CIMA, REPARACIÓ CALDERA PAVELLÓ

F/2016/1130 1 000492

375,81 J65503468

INTEROAD, REDUCTOR VELOCITAT

INFORMÀTICS, MATERIAL INFOMÀTIC ESCOLA

F/2016/1131 43-2016

2.379,58 G62844238 Telecentre abril-juny

F/2016/1132 44-2016

1.353,00 G62844238 Cursos deficitaris abril-juny 15

F/2016/1133 P1M601N1149450

136,22 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI CULTURAL DEL 28/04-29/06

F/2016/1134 P1M601N1148080

151,53 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI ESCOLA BRESSOL DEL 06/06-06/07

F/2016/1135 P1M601N1148079
F/2016/1136 P1M601N1162277
F/2016/1137 28-H6U1-009111
F/2016/1138 28-H6U1-022169

70,57 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI AJUNTAMENT DEL 06/06-06/07
233,37 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI PAVELLÓ DEL 06/06-06/07
47,12 A78923125 CONSUM TELÈFON 639382323 18 JUNY AL 17 JULIOL- QUOTA JULIOL

F/2016/1140 P1M601N1162276

12,71 A78923125 CONSUM TELÈFON 639386059 DEL 18 JUNY AL 17 JULIOL- QUOTA
JULIOL
146,12 A78923125 CONSUM 10 LÍNIES MÒBILS DEL 18 JUNY AL 17 JULIOL- QUOTES
JULIOL
262,11 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI ESCOLA DEL 06/06-06/07

F/2016/1143 3 001432

332,40 J65503468

F/2016/1144 50 1364

2.871,54 G08491029

F/2016/1139 28-H6U1-009237

F/2016/1145 PUB 604507
F/2016/1146 Emit- 23
F/2016/1147 16 202091
F/2016/1148 Reb- 1000461565
F/2016/1149 20 423
F/2016/1150 20 433
F/2016/1151 1 000494
F/2016/1152 73
F/2016/1153 25167T0039
F/2016/1154 FC-020701

163,75 A17374547
9.710,55 B60470101
24,20 B62608229

INTERNET PROFESSIONAL / INTERNET RESIDENCIAL CÀRITAS
JULIOL
SANT TOMÀS, SERVEI NETEJA INSTAL.LACIONS MUNICIPALS MES DE
JULIOL
El Punt Avui Conjunta - El Punt Avui Conjunta Les ciutats són capitals quota
juliol
ENTREGA 2º ACUM ACS PAVELLO ( Ref. JTG/mc; acord data 26/04/16.
Pst Nº50/2016 )
APLICACIÓ IOS ENACAST SAAS PER A RADIO PISTA. AGOST

304,95 B58265240 CATALANA OCCIDENTE 2684CDD - RENAULT KANGOO DEL 06/0806/08/2017
3.935,25 G65187056 MANTENIMENT JARDINS MES DE JULIOL
623,63 G65187056 SUBMINISTRAMENT JARDINERA PENJANT PER FAROLA
25,45 J65503468

RADIO PISTA (ALBERT BAÑOS) / ALTAVEUS LOGITECH Z150 COLOR
SNOW BLANC
440,00 A08424566 SERVEI TRANSPORT PARTICIPANTS TERTÚLIA BIBLIOTECA A SITGES
58,74 A08290538 MANLLEU-TAC OSONA JULIOL 2016
635,53 B80925977 SERVEI TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA MES DE JULIOL

F/2016/1155 CI0846118173

62,36 A80907397 QUOTA SERVEI VODAFONE JULIOL

F/2016/1156 1 000504

21,18 J65503468

F/2016/1157 1 000505

597,24 J65503468

F/2016/1158 A-1126
F/2016/1159 81-2016

ORDINADOR SECRETARI / REVISAR SIGNATURA ELECTRÒNICA EN
DOCUMENTS PDF
INFORMÀTICS, MATERIAL INFORMÀTIC ATENEU

10.402,50 G08493454 MENSUALITAT EL ROC PETIT - JULIOL 2016
4.598,00 B64480049 ACTUACIÓ ""VERSION IMPOSIBLE"" DIA 15/07/2016 FESTES ESTIU

F/2016/1160 50 1423

580,80 G08491029 SANT TOMÀS, SERVEI NETEJA MENJADOR ESCOLA JULIOL

F/2016/1161 50 1422

387,20 G08491029 SANT TOMÀS, SERVEI NETEJA AULES P3-P4-P5 JULIOL

F/2016/1162 50 1421

756,25 G08491029 Servei neteja per baixa de la treballadora Encarna Garcia, juliol

F/2016/1163 CIO837082655

62,42 A80907397 QUOTA VODAFONE MES DE MAIG

F/2016/1164 16JJ001295

76,54 A62422720 CONSUM ELECTRICIAT C-17 ZONA BON PREU DEL 10/03-31/03

F/2016/1165 16JJ001383

88,72 A62422720 CONSUM ELECTRICITAT ZONA VALL·LLOSSERA DEL 10/03-13/04

F/2016/1166 16JJ001365
F/2016/1167 BA-16101
F/2016/1168 BA-16099
F/2016/1169 BA-16102

38,62 A62422720 CONSUM ELECTRICITAT C-17 KM. 49,44 DEL 10/03-31/03
6.050,00 B62313275 SONOTECH, SONORITZACIÓ FESTA SOL CREIXENT 15-16 JULIOL
395,67 B62313275 SONORITZACIÓ CONCERT VEU DIA 13 DE JULIOL
1.016,40 B62313275 SONORITZACIÓ DIA 14 JULIOL CONCERT 9 son
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F/2016/1170 30596
F/2016/1171 10

786,50 B58257429 ACTUACIÓ A LA GESPA DEL CAMP DE FUTBOL JUNY
37,89 77298542G CA LA IRENE, MATERIAL DIVERS

F/2016/1172 13

114,95 77096167Y JOSEP M. SEÑÉ, BOCA DE REG PER TANCAR

F/2016/1173 A/84

804,65 B65554834 PAPELAND, 100 TÍTOLS NÍNXOLS

F/2016/1174 03-2016

600,00 33940645M LAIA SELLARÈS, ASSAJOS CARAMELLES ANYS 2015 I 2016

F/2016/1175 202/16

339,44 46033809E RESTA APORTACIO PROGRAMA ""ANEM AL TEATRE"" CURS 15-16

F/2016/1176 F-16-097

423,50 B66172859 SIMULADOR CONDUCCIÓ FÒRMULA 1 AL PAVELLÓ DIA 13 DE JULIOL

F/2016/1177 A/4203

561,33 77051564T

F/2016/1178 2016359

133,58 B62470323 COIMAR, REPARACIÓ NEVERA BAR PISCINES

F/2016/1179 201615
F/2016/1180 16A001453

VESTUARI VIGILANTS MUNICIPALS 10 POLOS I 1 PANTALÓ

2.602,10 77305650M JOSÉ MARTIN, TREBALLS PINTAR TERRA PISCINES

F/2016/1181 16/JL/46

563,73 B61620084 CARBURANT EQUIPS ELECTRÒGENS FIRAIRES FESTES I ACTES
ESPAI JOVENT
371,62 B66588849 ORGANITZACIÓ DE PARTITS DE BUBBLE FOOTBALL

F/2016/1182 0030

459,80 38134426N DJ I CABINA FESTA SOL CREIXENT DIA 15 JULIOL

F/2016/1183 0026

943,80 38134426N 2 INFLABLES AIGUA, 2 MONITORS I MÚSICA AMBIENT PISCINES DIA
11 DE JULIOL
98,37 B65848574 BITÒPRINT, FITXES AVÍS CONDUCTORS

F/2016/1184 160287
F/2016/1185 25 juliol
F/2016/1186 1
F/2016/1187 16.088
F/2016/1188 9/2016
F/2016/1189 C87/2016

48,00 37679200W RAM FLORS CASAMENTS CIVILS DIA 25 JULIOL
363,00 J66324708

LLOGUER EQUIP DE SO NIT PISCINA HOSTALETS DIA 12 DE JULIOL

24,20 B63549091 RECANVI PER CARPA ESPATLLAT PER LES FESTES ESTIU
450,00 46243265V MERCÈ SAMSÓ, 9 SESSIONS TERAPÈUTIQUES

F/2016/1190 502

3.146,00 B43978915 ESPECTACLE ""TANDARICA CIRCUS"" DIA 10/07- I ""TALLER LA
BERTA"" DIA 17/07
3,64 78883172A REGISTRADOR PROPIETAT, NOTA SIMPLE FINCA

F/2016/1191 7

1.210,00 21789964V SERVEI MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PAVELLÓ MES DE JULIOL

F/2016/1192 16/002

1.418,73 J62136528

F/2016/1193 2NT/16

2.283,78 A08146367 SOREA, CANON AIGUA 2N. TRIMESTRE 2016

TREBALLS AMB TRACTOR I BOTA CAMINS I DESBROÇAR

F/2016/1194 7

605,00 48047352F

F/2016/1195 6282

350,00 Q0818002H CURS D'ESPECIALITZACIÓ EN CODUCTES ADICTIVAS CURS 20162017 -E.BAUSELLS
375,54 P0800024B TONES DEIXALLERIA DE MALLA MES DE JULIOL

F/2016/1196 D01/1347

SERVEIS ATENCIÓ BAR LLAR DEL JUBILAT, JULIOL

F/2016/1197 A/9595

9.663,41 P0800024B RECOLLIDA PORTA A PORTA JULIOL

F/2016/1198 A/9596

5.834,32 P0800024B TRANSPORT I TRACTAMENT ANDRÒMINES, PORTA A PORTA MES DE
JULIOL
96,01 P0800024B TRANSPORT DE LA DEIXALLERIA MÒBIL DIA 18/07/16

F/2016/1199 A/9621
F/2016/1200 A/9618
F/2016/1201 A/9619
F/2016/1202 29 JULIOL
F/2016/1203 HR14
F/2016/1204 JULIOL
F/2016/1205 47-2016
F/2016/1206 P1M601N1240140

2.073,26 P0800024B APORTACIÓ AL SERVEI MANCOMUNAT DE NETEJA VIÀRIA MES DE
JULIOL
2.284,87 P0800024B NETEJA VIÀRIA MES DE JUNY
24,00 37679200W RAM FLORS CASAMENT CIVIL DIA 29 JULIOL
866,36 B63768550 LLOGUER ROCÒDROM ESCALADA A LA PISCINA DIA 29/07/16
363,00 38161989K LLOGUER LOCAL C/ VIC 82 BAIXOS, MES DE JULIOL
7.381,92 G62844238 cursos formació 3r. trimestre
70,41 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI AJUNTAMENT DEL 06/07-05/08

F/2016/1207 P1M601N1240142

140,44 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI ESCOLA BRESSOL DEL 06/07-05/08

F/2016/1208 P1M601N1240143

212,69 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI PAVELLÓ DEL 06/07-05/08

F/2016/1209 P1M601N1240141

196,06 A81948077 CONSUM GAS EDIFICI ESCOLES DEL 06/07-05/08

F/2016/1210 PUB 600639

146,95 B63417950 Publicitat.Espot Festa Major 2016 EL 9 TV - Emiss

F/2016/1211 RAD 600510
F/2016/1212 R16-4492

102,85 B63417950 Publicitat. EL 9 FM - Radiació - Ajuntament de Balenyà- Falca 20"" F.Major
2016 EL 9
163,35 B58561978 PUBLICITAT FESTES D'ESTIU AL RECLAM

F/2016/1213 131332

132,00 J63405724

F/2016/1214 5062016000961

FERRETERIA CASTELL, MATERIAL DIVERS PEL TALLER

79,84 A79935607 MATERIAL PARTICIPANTS ACTIVITAT FUTBOL AL CARRER

F/2016/1215 B1602535

259,38 B63912331 CARBURANT I ALTRES, VEHICLES VIGILANTS MES DE JULIOL

F/2016/1216 3409

490,27 B62607312 JULA, MATERIAL DIVERS ARRANJAMENTS VIES PÚBLIQUES
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F/2016/1217 3407
F/2016/1218 1633
F/2016/1219 AB/1608476
F/2016/1220 AB/1608477
F/2016/1221 AB/1608423
F/2016/1222 T52-2016-0073

1.302,34 B62607312 VESTUARI PERSONAL MANTENIMENT I MATERIAL ARRANJAMENTS
VIES PÚBLIQUES
3.242,05 B62970967 SERVEIS SOCORRISME AQUÀTIC SEGON PAGAMENT
210,00 S5800004C EDICTE APROVACIÓ DEFINITIVA MEMÒRIA VALORADA ADEQUACIÓ
ZONA VERDA
210,00 S5800004C EDICTE APROVACIÓ INICIAL PROJECTE EXECUCTIU XARXA CALOR
BIOMASA ESCOLA
210,00 S5800004C EDICTE NOMENAMENT DE FUNCIONÀRIA INTERINA
79,50 J65001661

T52-TROFEUS FESTA MAJOR- ESTIU

F/2016/1223 1250

810,70 77282897E FREIXANET, HONORARIS ENGINYER INDUSTRIAL JULIOL

F/2016/1224 B1602562

340,68 B63912331 CONSUM CARBURANT VEHICLES MANTENIMENT JULIOL

F/2016/1225 A/711
F/2016/1226 3408

432,83 33950344K PUBLICITAT FESTES ESTIU, ÀREA ESCOMBRARIES I FOTOCÒPIES
PLÀNOLS
41,22 B62607312 JULA, MATERIAL TALLER

F/2016/1227 131665

245,07 J63405724

F/2016/1228 8

484,00 37600963B J. CASALS, LLOGUER LOCAL CARRER CONGOST 2, 'AGOST

F/2016/1229 201602004266L

F/2016/1233 5-16

261,87 P0800000B EDICTE APROVACIÓ PLEC CLÀUSULES CONCESSIÓ SERVEI BAR
LLAR JUBILAT
315,00 S5800004C EDICTE APROVACIÓ PLEC CLÀUSULES LICITACIÓ SERVEI BAR LLAR
JUBILAT
210,00 S5800004C APROVACIÓ INICIAL AVANTPROJECTE REHABILITACIÓ ANTIGA
CARRETERA DE RIBES
210,00 S5800004C EDICTE APROVACIÓ INICIAL AVANTPROJECTE REHABILITACIÓ
EDIFICI LA PISTA
250,00 47879535K SANDRA IGLESIAS, 5 SESSIONS CONSULTA CLÍNICA

F/2016/1234 9030177724

214,55 F08226714

F/2016/1235 9030177725

25,75 F08226714

ABACUS, MATERIAL DIVERS PER CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2016/1236 9030177726

16,91 F08226714

ABACUS, MATERIAL CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2016/1230 AB/1609025
F/2016/1231 AB/1608721
F/2016/1232 AB/1608719

F/2016/1237 L533
F/2016/1238 430

MATERIAL FERRETERIA ARRANJAMENTS EDIFICIS MUNICIPALS

ABACUS, ADQUISICIÓ LLIBRES BIBLIOTECA

1.501,51 B62607312 JULA,LLOGUER GENERADOR FESTES ESTIU

F/2016/1239 A-160149

339,84 B62959770 COL·LOCACIO POSTE SENYAL CAMÍ I TRAPA DE FERRO AL CAMÍ RAL
(COGULLADA)
225,06 B63455935 ARREGLAR ARQUETA DESAIGÜE CAMÍ RAL COGULLADA

F/2016/1240 CARMEN

315,00 S5800004C EDICTE APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PLANTILLA DE PERSONAL

F/2016/1241 A-129
F/2016/1242 210
F/2016/1243 3702
F/2016/1244 01/0006365
F/2016/1245 5979/16
F/2016/1246 10815
F/2016/1247 16/2096
F/2016/1248 1
F/2016/1249 A/1600115
F/2016/1250 A/1600138
F/2016/1251 A-363
F/2016/1252 1
F/2016/1253 JULIOL
F/2016/1255 2016/14/925
F/2016/1256 10/16
F/2016/1257 4684

72,26 77090260X MATERIAL I TREBALLS ARRANJAMENT EDIFICIS MUNICIPALS
665,50 B17507732 ASSISTÈNCIA COMPTABLE MES DE JULIOL
84,70 36918042Y SERVEI MISSATGERIA MES DE JULIOL
60,03 A08262065 PONT, PERNIL PER COMISSIÓ FESTES
567,57 B61118907 PROKIPTON, PRODUCTES DE NETEJA
27,07 B63156798 TECOINSAEN, REPARACIÓ MAQUINÀRIA
1.280,84 B61688834 SERVEI PREVENCIÓ RISCOS LABORALS JULIOL, AGOST I SETEMBRE
2016
249,50 77096211G PERMANYER, CALÇATS PERSONAL NETEJA I MANTENIMENT
122,08 B62324595 GIRVENT, COCA ADOVADA FLAMA DEL CANIGÓ
31,81 B62324595 GIRVENT, COCA ADOVADA BERENAR PUNT JOVE
420,98 77285826F
48,10 VARIS

CRESPI, SERVEI MISSATGERIA MES DE JULIOL
DESPESES CULTURA EXPOSICIÓ GRUP ART-5

9,99 B85346294 QUOTA SPOTIFY RÀDIO PISTA, JULIOL
85,04 B59426296 PRODUCTES PER ATACAR PLAGA INSECTES COGULLADA
500,00 G63165583 COL.LABORACIÓ COMMEMORACIÓ ACTES 50 ANYS ARRIBADA
FLAMA DEL CANIGÓ
344,57 J60743739 SISTEMAT, MATERIAL D'OFICINA

F/2016/1258 16JJ002683

90,39 A62422720 CONSUM ELECTRICITAT ZONA VALL.LLOSSERA DEL 31/05-30/06

F/2016/1259 16JJ002684

79,39 A62422720 CONSUM ELECTRICITAT C-17 ZONA BON PREU DEL 31/05-30/06

F/2016/1260 16JJ002685
F/2016/1261 A-102
F/2016/1262 056

40,92 A62422720 CONSUM ELECTRICITAT C-17 KM. 49,44 DEL 31/05-30/06
417,58 B62666599 REPARACIÓ AVARIA LÍNIA CALDERA/REG CAMP DE FUTBOL
25,02 B64309230 PLANTERS PER L'HORT DEL CENTRE OBERT QUITXALLA
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F/2016/1263 045
F/2016/1264 2016/14/940

14,88 B64309230 PLANTERS PER L'HORT DEL CENTRE OBERT QUITXALLA
7,07 B59426296 PRODUCTES INSECTICIDA PER PLAGUES INSECTES COGULLADA

F/2016/1265 4001828802

216,92 A83052407 CORREUS, DESPESES CORREUS, ENVIAMENTS MES DE JULIOL

F/2016/1266 201618

356,95 46022484J

F/2016/1267 1609

IMMA VIÑETS, REPARTIR PUBLICITAT FESTES D'ESTIU I ALTRES

84,79 77090258P JOSEP ARISA, PINSO PER ANIMALS CARRER

F/2016/1268 351801

140,00 B65258261 SUBSCRIPCIÓ AL DIARI ARA DEL 23/05/16-22/11/16

F/2016/1269 21642

347,51 A64718877 MATERIAL DIVERS ARRANJAMENTS EDIFICIS/INSTAL.LACIONS
MUNICIPALS
6,00 B61603122 DIA, DESPESES CURSET NATACIÓ

F/2016/1270 132
F/2016/1271 125-136

23,15 B61603122 DIA, PRODUCTES DIVERSOS PER CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2016/1272 32

220,03 B61603122 DIA, ALIMENTS PER BOSSES DE CÀRITAS

F/2016/1273 33

145,15 B61603122 DIA, ALIMENTS PER BOSSES DE CÀRITAS

F/2016/1274 124-137
F/2016/1275 FA1604587

13,92 B61603122 DIA, AIGUA PER PERSONAL MANTENIMENT
285,08 B24277113 SILUJ, CINTA PVC PER BATECO PAVELLÓ

F/2016/1276 A/11

34,32 33933330G FORN NOU, BARRES DE PA PER CORREFOC

F/2016/1277 A/12

91,99 33933330G FORN NOU, PASTES DE FULL I AIGÜES PER VETLLADA POÈTICA

F/2016/1278 A/14
F/2016/1279 721

62,40 33933330G FORN NOU, BARRES DE PA PER CAMINADES ESTIU CAP
498,76 A08606030 VIDRE LAMINAT PER PARADA BUS

F/2016/1280 930

2.303,84 A60175916 IMPRINTSA, IMPRESSIÓ LLIBRES PUBLICITAT FESTA MAJOR ESTIU

F/2016/1281 A10-16

2.432,10 33942801E GIL CASALS, TREBALLS ARQUITECTE MUNICIPAL JULIOL

F/2016/1282 1467

49,30 B66703083 RIERA DIGIT, FOTOCÒPIES REALITZADES FINS 25.07.16

F/2016/1283 22148

247,84 A64718877 SALTOKI, MATERIAL DIVERS ARRANJAMENT ESCOLES

F/2016/1284 20161358

121,00 B65476582 SERVEI RETIRADA VEHICLES VIA PÚBLICA DIES 15 I 19 DE JUNY

F/2016/1285 AGOST
F/2016/1286 8
F/2016/1287 8
F/2016/1326 A16M08F06
F/2016/1327 A/1207
F/2016/1328 102/16
F/2016/1329 26 agost
F/2016/1330 157018
F/2016/1331 2016/9
F/2016/1332 22621
F/2016/1333 201621
F/2016/1334 142016
F/2016/1335 A11-16
F/2016/1336 A/1252

9,99 B85346294 QUOTA SPOTIFY RÀDIO PISTA AGOST
605,00 48047352F

CANDIDA ARMIDA AMAYA, SERVEIS ATENCIÓ BAR JUBILAT MES
D'AGOST
1.210,00 21789964V CARMEN LÓPEZ, SERVEI MANTENIMENT I VIGILÀNCIA PAVELLÓ MES
D'AGOST
605,00 47846419W ACTUACIÓ TRIO DE JAZZ EL DIA 24 D'AGOST A L'ESGLÉSIA
108,33 B64995343 RECANVIS TINTES IMPRESSORES
1.815,00

J66528662 ACTUACIÓ DE JOAN COLOMO FESTA MAJOR 2016

24,00 37679200W RAM FLORS CASAMENT CIVIL DIA 26 D'AGOST
44,13 33954766G SUPORT PROJECTOR
1.000,00 G65359242 CORREFOC, TABALADA I CASTELL DE FOC FESTA MAJOR 2016
81,06 A64718877 MATERIAL DIVERS ARRANJAMENTS EDIFICIS MUNICIPALS
423,50 77104688V LLOGUER WC QUÍMIC DIES FESTA MAJOR
544,50

33936329J FESTA DE L'ESCUMA

2.432,10 33942801E TREBALLS ARQUITECTE MUNICIPAL MES D'AGOST
94,62 B64995343 RECANVIS TINTES IMPRESSORES

F/2016/1337 BA-16124

1.016,40 B62313275 SONORITZACIÓ CONCERT JOAN COLOMI DIA 20 D'AGOST

F/2016/1338 BA-16123

2.565,20 B62313275 LLOGUER ESCENARI DIES FESTA MAJOR

F/2016/1339 AGOST 16

363,00 38161989K LLOGUER LOCAL C/ VIC 82 BAIXOS MES D'AGOST

F/2016/1340 17/2016

181,50 47791256Q SUPORT COLÒNIES CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2016/1341 14/2016
F/2016/1342 15/2016
F/2016/1343 201621
F/2016/1344 13/2016

145,20 47791256Q SERVEI MONITORATGE PER LA FESTA DE L'ESPORT
1.384,24 47791256Q SERVEI MONITORATGE ACTIVITAT ""FUTBOL AL CARRER"" DE GENER
A JUNY
229,90 46022484J TREBALLS REPARTIR PAPERS FESTA MAJOR

F/2016/1346 1299

266,20 47791256Q SERVEI MONITORATGE HORA DEL CONTE A LA BIBLIOTECA DEL MES
D'ABRIL, MAIG I JUNY
204,49 77303260F CARTES SENYALITZACIONS PROHIBIT CAÇA I CAMI RURAL

F/2016/1347 1296

755,04

F/2016/1348 43/16

423,50 B63397178 HONORARIS COORDINADOR SEGURETAT I SALUT OBRES ESPAI
CONCERTS I CAMP DE FUTBOL 7

77303260F CARTELLS SENYALITZACIONS DIVERSES
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F/2016/1349 46/2016
F/2016/1350 131812
F/2016/1351 12/2016
F/2016/1352 11/2016
F/2016/1353 1650
F/2016/1354 141
F/2016/1355 34
F/2016/1356 149
F/2016/1357 35

314,79 77307691E DISSENY CARTELL FESTA MAJOR
71,18

J63405724 MATERIAL DIVERS FERRETERIA

181,50 47791256Q ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ TALLER DE CUINA PER A NENS
181,50 47791256Q ORGANITZACIÓ I DINAMITZACIÓ TALLER DE SCRAPBOOK
3.242,05 B62970967 TERCER PAGAMENT SERVEI SOCORRISME AQUÀTIC
4,14 B61603122 AIGUA PER PERSONAL MANTENIMENT
185,15 B61603122 ALIMENTS PER BOSSES DE CÀRITAS
7,38 B61603122 AIGUA PER PERSONAL MANTENIMENT
28,30 B61603122 PRODUCTES VARIS PER PROTECCIÓ CIVIL
165.312,35

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA TREBALLS I
ADQUISICIONS
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.
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, es proposa 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 a
l’ADF Congost per a l’any 2016, per un import de 1.000,00 euros, reservant el crèdit
pressupostari corresponent a la partida 410 48909 del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2014.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’aportació d’aquesta ajuntament
a la Comissió Econòmica d’educació especial d’Osona per a l’any 2016 i per un import de
1.000,00 euros, reservant el crèdit pressupostari corresponent a la partida 312 48008 del
pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici de 2016.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’aportació d’aquest ajuntament al
Consell Comarcal d’Osona, pels treballs de les obres de conservació del camí de Tona a
Balenyà (l’Ajuda) i per import de 366,02 euros, reservant el crèdit pressupostari
corresponent a la partida 1532 21001 del pressupost de despeses de l’ajuntament de
Balenyà per a l’exercici de 2016.

Junta Govern Local 16 / 06.09.16

PRECS I PREGUNTES
Iniciat l’apartat de precs i preguntes, i com a única intervenció, els regidors demanen que
es faci constar en acta el següent:
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Balenyà agraeix al Sr. Joan Guarner i Briz
l’entrega desinteressada d’una fotografia que reprodueix una vista panoràmica del
municipi de Balenyà, i que ha estat col·locada en lloc preferent a la sala de reunions de
l’ajuntament.

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 21:20 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.

