Junta Govern Local 17 / 15.09.15

ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 15 DE
SETEMBRE DE 2015

Balenyà, a les 20:05 hores del dia 15 de setembre de 2015.
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 (01/09/2015)
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Liquidació Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
Aprovació de qüestions relatives al personal
Donar compte de decrets
Aprovació inicial del projecte de substitució de tancaments practicables de
l’Ajuntament de Balenyà

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (01/09/2015)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (01/09/2015),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:
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APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
Atesa la necessitat de procedir a l’autorització i disposició de diverses despeses
necessàries per al bon funcionament dels diferents serveis municipals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, s’aprova per unanimitat i
delegació l’autorització i la disposició de les següents despeses:
Novelec, material elèctric per enllumenat i escoles, fra. 69 ............................... 1.564,58
Decoimper, impermeabilització juntes canal ajuntament, fra. 32....................... 1.125,30
Decoimper, segellat vidres pavelló, fra. 33........................................................ 1.512,50
Decoimper, pintar paviment interior pavelló, entrada i zona bar, fra. 36............ 2.896,37
Decoimper, pintar paviment passadís grades pavelló, fra. 38 ........................... 1.833,15
Carmen López, servei manteniment pavelló agost, fra. 8 ................................. 1.120,00
Imprintsa, impressió llibrets publicitat festa major, fra. 1047 ............................. 2.250,60
El Puig de Balenyà, colònies nens centre obert del 06 al 08/07, fra. 66............... 645,70
Candida Armida Amaya, serveis atenció bar llar jubilat agost, fra. 10.................. 605,00
Decoimper, impermeabilitzacó coberta punt jove,fra. 39................................... 2.572,46
Sonotech, sonorització concert Elèctrica Dharma, fra. 15120 ........................... 2.997,78
Candida Armida Amaya, serveis atenció bar llar jubilat juliol, fra. 8 ..................... 605,00
Carmen López, servei manteniment pavelló juliol, fra.7 .................................... 1.120,00
Catwas, serveis socorrisme aquàtic 3r. Pagament, fra. 1534 ........................... 3.091,55
Assessors, assistència comptable mes d’agost, fra. 208 ..................................... 665,50
Jula Lloguers, lloguer generador agost, fra. 275B............................................. 1.595,99
Manco. La Plana, aportació servei mancomunat neteja viària agost ................ 1.368,24
Manco. La Plana, neteja viària mes de juliol, fra. A/8182 .................................. 2.509,01
Manco. La Plana, recollida porta a porta agost, fra. A/8169............................ 15.468,72
Jula Lloguers, treballs i material arranjaments carrers, fra. 1342 ...................... 4.996,40
Novelec, material elèctric per pavelló i altres, fra. 1150800051 ........................ 9.147,49
Tapisseries Hostalets, tendal per escoles, fra. 01-2015 .................................... 2.925,42
Associació cultural dos per quatre, actuació havaneres por vell .......................... 950,00
Planes Bones, sopar popular festa major, fra. F15/329 .................................... 1.415,70
Lizardqueenmusic, actuació Gemma Humet, fra. 086 ......................................... 726,00
Agrupació Musical Tetis, sardanes dia 22 d’agost, fra. 0477 ............................ 1.000,00
Centre d’Expressions Musicales, concert Normandy all Stars .......................... 1.000,00
Metropolartistic SL, lloguer escenari cobert festa major, fra. 022 ...................... 3.025,00
TOTAL .........................................................................................................70.733,46 €

LIQUIDACIÓ SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
S.A.
Atès l’escrit adreçat a aquest ajuntament per Sorea, Sociedad Regional de
Abastecimiento de Aguas, S.A., detallant la liquidació del cànon de concessió
corresponent al segon trimestre de 2015, i l’estat de comptes en data 30-06-15.
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Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’Alcaldia i el Ple d’aquest Ajuntament, la
Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació el següent:
Primer.- Aprovar la liquidació del cànon de la concessió del servei d’aigües, a Sorea,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A., corresponents al segon
trimestre de 2015, segons el següent detall:
M3. facturats corresponents al segon trimestre 2015
Import del cànon a 0,0660 euros/m3.

40.139,00 m3
2.649,17 euros

Segon.- Donar el vist i plau a l’estat de comptes en data 30-06-2015, amb un total a
favor de l’ajuntament de Balenyà de 2.649,17 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., indicant-los que poden efectuar l’ingrés dels 2.649,17 euros al compte
corrent número 2100 0411 23 0200018106, a nom d’aquest ajuntament.

APROVACIÓ DE QÜESTIONS RELATIVES AL PERSONAL
Vistes les incidències i despeses de personal corresponents al mes de setembre.
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:
...

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


Decret núm. 235/15 de data 01/09/2015: Llicència temporal d’ocupació de la via
pública amb taules i cadires, Sra. Patricia Bermúdez Álvarez

APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE TANCAMENTS
PRACTICABLES DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
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Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
Vist el Projecte de substitució de tancaments practicables de l’Ajuntament de Balenyà,
redactat per l’arquitecte de l’ajuntament, Gil Casals i Suñer, i el qual contempla un
pressupost d’execució de les obres total de 105.000,01€, IVA inclòs.
Vist el que disposen els articles 235.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel
qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, i 37 i 38
del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/95, de 13 de
juny), pel que fa al procediment d’aprovació.
Atès l’interès públic i la necessitat de les obres previstes en el projecte, que fan
possible la prestació de serveis de competència municipal, d’acord amb el que
disposen els articles 234 i 235 del TRLMRLC, en relació amb els articles 168, 169 i
181 del ROAS,
Vista la urgència en l’aprovació del projecte, per tal de formalitzar el preacord d’una
subvenció concedida per la Diputació de Barcelona,
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat i delegació:
PRIMER.- Aprovar inicialment el Projecte de substitució de tancaments practicables de
l’Ajuntament de Balenyà, redactat per l’arquitecte de l’ajuntament, Gil Casals i Suñer, i
el qual contempla un pressupost d’execució de les obres total de 105.000,01€, IVA
inclòs.
SEGON.- Sotmetre l’anterior acord al tràmit d’informació pública durant el termini de 15
dies hàbils, a comptar a partir de l’última publicació de l’acord d’aprovació inicial en el
Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, als efectes
d’examen i consulta del projecte i de l’expedient instruït i presentació de possibles
al·legacions o reclamacions.
TERCER.- En el supòsit que no es presentin al·legacions o reclamacions contra el
projecte inicialment aprovat, aquest es considerarà aprovat definitivament, procedintse a la publicació establerta a l’article 38.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals (Decret 179/95, de 13 de juny).

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 20:45 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.

