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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 29 DE
SETEMBRE DE 2015

Balenyà, a les 19:38 hores del dia 29 de setembre de 2015.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Ramon Roig i Solé i Rosa Sala i Domingo, sota la presidència del senyor
Alcalde en funcions, Antoni Mas i Bigas, amb assistència del secretari interventor de la
Corporació, Jordi Tena i Galindo, per tal de celebrar sessió ordinària. Excusa la seva
assistència: Anna Magem i Marsó.
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, Laura Moreso i Castro i David
Soldevila i Senmartí. Alexis Sáez i Monleón s’incorpora durant la sessió.
Assumptes tractats:









Aprovació de l’acta de la sessió anterior (15/09/2015)
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Nomenament dels membres de la Comissió paritària
Ratificació de decret d’atorgament de llicència d’obres
Aprovació de llicències urbanístiques
Sol·licitud bústia de correus
Donar compte de decrets
Aprovació d’expedient de contractació pel procediment negociat sense publicitat
de l’actuació de construcció d’una escullera per a la consolidació del talús natural
a la riba esquerra del riu Congost

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (15/09/2015)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (15/09/2015),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

Junta Govern Local 18 / 29.09.15

A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
Atesa la necessitat de procedir a l’autorització i disposició de diverses despeses
necessàries per al bon funcionament dels diferents serveis municipals.
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local,
en virtut de les delegacions efectuades per l’alcaldia, s’acorda per unanimitat i
delegació l’aprovació de l’autorització i la disposició de les següents despeses:
Ambientalia servei manteniment parcs i jardins agost, fra. 15330..................... 2.828,38
Ambientalia servei manteniment parcs i jardins setembre, fra. 15357 .............. 2.828,38
Juan M. Maya, treballs paviment escola Joan XXIII, fra. 33 .............................. 5.401,80
Estabanell y Pahisa, consum enllumenat públic c/ Balmes del 04/06 al 20/08 .... 764,65
Estabanell y Pahisa, consum enllumenat públic c/Balmes del 04/06 al 20/08 ..... 763,22
Estabanell y P. Mercator, consum enllumenat públic c/ Vic 55 fins 18/08 ............ 802,71
Estabanell y P. Mercator, consum enllumenat Plaça Bellavista ........................ 1.195,77
Estabanell y P. Mercator, consum electricitat piscines del 15/07 al 10/08......... 1.217,30
Alphabet, lloguer vehicle Dacia Duster setembre, fra. 107714............................. 879,11
Pascual Arts Music, concert Elèctrica Dharma dia 22 agost, fra. 209/15 .......... 7.260,00
Vilbor SL, actuació orquestra Nova Alaska, fra. 2 ........................................... 10.890,00
Vilbor SL, actuació orquestra Metropol dia 24/08, fra. 3.................................... 8.470,00
Ois Presseguer, formigó per carrers del poble, fra. 185 ....................................... 853,66
Mitjans audiovisuals Osona, publicitat actes festa major, fra. 500596 ................. 771,41
Associació Sant Tomàs, servei neteja el Gra d’Or i altres agost, fra. 1426 ....... 1.348,85
Gas-oil Centelles, gas oil camp futbol, fra. 15A001457 ..................................... 1.707,50
Gas-oil Centelles, gas oil edifici el Gra d’Or, fra. 15A001452 ............................ 1.875,00
Braut eix ambiental, manteniment piscina agost i productes, fra. 151149......... 2.228,64
Televida, servei teleassistència mes d’agost, fra. 17089 ..................................... 689,54
Novelec, material divers escoles i altres, fra. 1150900002 ............................... 1.619,74
Antoni Freixanet, redacció projecte construcció col·lector camp futbol ............. 2.088,20
Catwas, servei socorrisme i cursets natació darrer pagament, fra. 1548 .......... 1.715,05
Paco Garcia, vestuari vigilants municipals, fra. 15/926 ..................................... 1.932,98
Hostel Vic, taula armari mural menjador escoles, fra. 2015411 ........................ 1.342,01
Hostel Vic, armari de peu cuina escola, fra. 2015386 ....................................... 2.353,03
Inform@TIC’S, material informàtic i treballs varis, fra. 469................................ 1.620,73
Inform@TIC’S, impressora ajuntament, fra. 466 .................................................. 734,60
Inform@TIC’S, instal·lar sistema Windows server i altres, fra. 472 ................... 6.676,60
Mostrarium, aplicació mòbil Festa Major,1r. Pagament, fra. 337.......................... 907,50
Mostrarium, aplicació mòbil Festa Major, 2n. Pagament, fra. 338 ........................ 907,50
Decoimper, paviment passadís exterior pavelló, fra. F037/2015..................... 10.551,20
TOTAL .........................................................................................................85.225,06 €

Junta Govern Local 18 / 29.09.15

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PARITÀRIA
El Ple de l’Ajuntament va aprovar el conveni col·lectiu regulador de les condicions de
treball de tots/es els/les empleats/des de l’Ajuntament de Balenyà i els seus organismes
autònoms, en el qual es preveia la formació d’una comissió paritària de seguiment, amb
dos representants dels treballadors, dos de l’ajuntament i el secretari sense veu ni vot.
Als efectes de determinar els representants dels treballadors i els representants de la
corporació a la comissió paritària, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i
delegació el següent:
Primer.- Nomenar els següents membres de la Comissió paritària de seguiment:
Representants de la corporació:
Sra. Anna Magem i Marsó
Sra. Rosa Sala Domingo
Representants dels treballadors:
Sra. Aurora Muñoz Begara
Sra. Natalia Arnal Perea
Segon.- Comunicar aquest acord als interessats.

RATIFICACIÓ DE DECRET D’ATORGAMENT DE LLICÈNCIA D’OBRES
Lla Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació la ratificació del decret
247/15, de 22 de setembre, d’atorgament de llicència d’obres, redactat en els següents
termes:
“Decret núm. 247/15
ANNA MAGEM MARSÓ, Alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà
Vistos els informes que els serveis tècnics de l'Ajuntament i les condicions particulars que
en ells s’estableixen i generals que s’indiquen, han emès en relació amb la següent
llicència d’obres, es resol atorgar la mateixa, aprovant-se la liquidació per aplicació de les
ordenances fiscals corresponents i ratificar el present decret a la propera Junta de
Govern Local ordinària que se celebri:
 A Carles Valls Arnó en nom i representació de Instaquatre S.L., ..., per al
desplegament d’una xarxa FTTH al municipi de Balenyà, fase 2, segons sol·licitud
que consta a l’expedient d’obres 62/15. Aprovar la liquidació de la quantitat de 929,29
euros.
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Pressupost : 28.124,61€
I. Construccions, obres (3% pressupost, mínim 20’00€): ..................... 844,92 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 84,37 €
Total taxes ............................... 929,29€
Total a pagar ............................ 929,29 €
Amb les condicions següents:
















Atès que la nova xarxa de fibra òptica preveu l’ocupació d’infraestructures que
són titularitat d’altres operadors, caldrà que l’empresa Instaquatre S.L. notifiqui
la compartimentació de les infraestructures a les operadores que en són titulars
abans d’iniciar l’estesa de la fibra òptica.
Caldrà que l’empresa Instaquatre S.L. obtingui el pertinent permís de les
finques afectades d’acord amb els models d’autorització annexos al projecte
presentat.
Quan la xarxa d’accés doni el servei a un edifici amb la seva corresponent ICT,
l’entrada a l’esmentat edifici es farà a través dels elements previstos en la ICT,
evitant l’accés per la façana a l’interior de l’edifici o als habitatges usuaris del
servei de fibra òptica.
En façanes i espais lliures permanents de caràcter privat, caldrà aprofitar en la
mesura del possible les canalitzacions adequades preexistents per allotjar els
cables i tots aquells elements que formin les instal·lacions, per evitar la
disposició de conduccions i cables vistos.
Caldrà, en la mesura del possible i atenent a les condicions tècniques de cada
emplaçament, el soterrament de les travesses aèries que es vulguin realitzar.
Caldrà respectar la normativa urbanística i l’Ordenança de civisme i
convivència ciutadana de Balenyà en relació amb els deures de manteniment o
reposició de les condicions de seguretat, salubritat i ornament públic dels béns
immobles.
Caldrà que l’empresa aporti l’assumeix de direcció d’obres signat pel tècnic
competent abans de l’inici de l’actuació.
Caldrà que l’empresa aporti la designació del Coordinador/a de seguretat i salut
abans de l’inici de l’actuació, quan sigui exigible segons el RD 1627/97.
L’atorgament d’aquesta llicència en cap cas representa per a l’Ajuntament de
Balenyà l’explotació d’una xarxa de telecomunicacions o la prestació d’un
servei que l’article 9.3 de la Llei 9/2014 reserva a societats o entitats
especifiques per a aquesta finalitat.
L’empresa Instaquatre S.L. haurà de mantenir en bon estat de conservació i
d’utilització tant la xarxa que desplegui com aquells elements de domini públic
que hagi d’utilitzar per al desenvolupament de la seva activitat.

Amb les següents recomanacions:


Es recomana que totes les caixes d’empiulament ubicades a l’interior
d’arquetes, així com aquelles valones que s’instal·lin per a futures ampliacions,
quedin correctament fixades a les parets de les arquetes.
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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
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
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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 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.”

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 Jaume Serra Colomer en nom de SAT SERRA COLOMER 635 CAT, ..., per la
reforma de la coberta de la nau agrícola al Mas La Riera de Balenyà, segons
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sol·licitud que consta a l’expedient d’obres 60/15. Aprovar la liquidació de la quantitat
de 5.811’71 euros.
Pressupost d’obres: 168.196 €
I. Construccions, obres (3% pressupost, mínim 20’00€): ...................5.045’88 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): .................... 504’58 €
Total taxes ............................ 5.550’46 €
Fiança residus construcció: (mínim 150€) .............................................261’25 €
Total dipòsits i fiances ........... 261’25 €
Total a pagar ......................... 5.811’71 €
*

Amb les següents condicions:
1- Caldrà que el color de la nova coberta s’ajusti adequadament amb l’entorn rural
immediat (color terrós o verdós, amb textura mate i no brillant).
2- Abans de l’inici de les obres caldrà que el promotor nomeni un professional
competent en la matèria per tal que exerceixi les funcions de coordinador de
seguretat i salut en fase d’execució.
3- El termini per a l’inici i la finalització de l’execució de les obres serà el següent:


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
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
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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 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.
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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.

SOL·LICITUD BÚSTIA DE CORREUS
Vista la sol·licitud presentada per Jaume Dorca Tarruella, en nom i representació de
Dorca-Rubanyà, scp de col·locació d’una bústia de correus.
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:
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Primer.- Donar la seva conformitat en la col·locació de la bústia número 68, al lloc
habilitat a l’efecte, darrera del Dispensari municipal, anant al seu càrrec les despeses
que es generin de l’adequació de l’esmentada bústia, per un import de 31,73 €.
Segon.- Comunicar aquest acord a l’interessat, fent-li saber que pot passar per les
oficines municipals a recollir les claus de la bústia.

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






Decret núm. 238/15 de data 07/09/2015: Baixa parada mercat, Sr. Francisco
Pérez Mas
Decret núm. 240/15 de data 15/09/2015: Llicència d’obres, Gas Natural
Distribución SDG, SA, exp 27/15
Decret núm. 241/15 de data 15/09/2015: Ocupació via pública, Muntal-Coronado,
CB, per col·locació contenidor de runes exp. 44/14
Decret núm. 242/15 de data 15/09/2015: Llicència d’obres, Sr. José Antonio
Lozano Carles, exp 68/15, Sra. Alicia Pujol Martínez, exp 70/15
Decret núm. 245/15 de data 17/09/2015: Devolució de fiança, Sr. Joan Viás
Puigoriol, exp. 59/14

En aquest punt Alexis Sáez s’incorpora a la sessió.

APROVACIÓ D’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PEL PROCEDIMENT NEGOCIAT
SENSE PUBLICITAT DE L’ACTUACIÓ DE CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCULLERA
PER A LA CONSOLIDACIÓ DEL TALÚS NATURAL A LA RIBA ESQUERRA DEL
RIU CONGOST
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.
L’Ajuntament de Balenyà vol executar una actuació de construcció d’una escullera per
a la consolidació del talús natural de la riba esquerra del riu Congost en un tram de
trenta metres a tocar del carrer Pla de Bruguer.
El projecte corresponent a l’actuació esmentada ha quedat aprovat definitivament en
data 22 de desembre de 2014.
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De conformitat amb l’informe de secretaria intervenció de data 28 de setembre de
2015, el Plec de clàusules administratives particulars i el Plec de prescripcions
tècniques s’ajusten a la legislació vigent en matèria de contractació i de gestió
econòmica i financera local.
Legislació aplicable
a) Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, que aprova el text refós de la llei
de contractes del sector públic (TRLCSP).
b) Reial Decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la
LCSP, modificat per Reial Decret 300/2011, de 4 de març.
c) 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.
a) Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, Reglament general de la Llei de
Contractes de les Administracions públiques, en tot allò que no estigui derogat per
la LCSP.
El present contracte té la consideració de contracte d’obres de conformitat amb l’article
6 del TRLCSP i li és aplicable el règim jurídic previst pels contractes administratius a
tenor de l’article 19 de la citada llei.
Vist l’import de contractació, el procediment més adequat per a l’adjudicació del
contracte és el procediment negociat sense publicitat amb mesa de contractació
regulat als articles 169, 171, 176, 177, 178 i 320.1 del TRLCSP.
L’article 277 del TRLMRLC disposa que els plecs de clàusules administratives, un cop
aprovats s’han d’exposar al públic per un termini mínim de 20 dies, amb la
corresponent inserció d’anuncis al BOP i al DOGC a fi de poder presentar
reclamacions que hauran de ser resoltes per l’òrgan de contractació.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat i delegació:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives i tècniques particulars que han de
regir la contractació de l’actuació de construcció d’una escullera per a la consolidació
del talús natural de la riba esquerra del riu Congost en un tram de trenta metres a tocar
del carrer Pla de Bruguer.
Segon. Sotmetre ambdós plecs a un tràmit d’informació pública per un termini de 20
dies hàbils al BOPB, DOGC, perfil de contractant i tauler d’anuncis de la Corporació,
als efectes de que, si escau, s’hi puguin presentar reclamacions.
Tercer. Aprovar l’expedient de contractació i disposar l’obertura de la licitació, si bé
aquesta restarà condicionada a que els plecs de clàusules estiguin definitivament
aprovats.
Quart. Optar pel procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del
contracte.
Cinquè. Fixar en 15 dies naturals el termini de presentació de les ofertes, comptadors
des de l’endemà al de la recepció de la invitació de participació.
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Sisè. Autoritzar la despesa per import de 77.820,32€ amb càrrec a l'aplicació
pressupostària 1532 60912 del pressupost vigent.

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 20:15 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.

