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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 30 DE
SETEMBRE DE 2014

Balenyà, a les 19:10 hores del dia 30 de setembre de 2014.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Antoni Mas i Bigas, Josep Sallent i Font 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: Ramon Roig i Solé i Manel Flores i Zurita.
Assumptes tractats:






Aprovació de l’acta de la sessió anterior (16/09/2014)
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Pròrroga de la concessió del servei de manteniment i vigilància del pavelló
poliesportiu municipal i de les pistes de tennis
Concessió de subvencions a entitats culturals i esportives
Donar compte de decrets

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (16/09/2014)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (16/09/2014),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:
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APROVACIÓ DE 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:
Carmen López, manteniment i vigilància pavelló agost, fra. 8 .......................... 1.120,00
Carmen López, manteniment i vigilància pavelló setembre, fra. 9 .................... 1.120,00
Orchestre Les Mediterraneens, actuació dia 24 d’agost, fra. 02279 ................. 8.500,00
Federació Catalana de Tennis Taula, 2a. Fase pinpongCAT, fra. 4073 .............. 605,00
Pbox SARL, concert Elliott Murphy dia 23 agost, fra. 140823 ........................... 2.500,00
Catwas, 3r. pagament servei socorristes estiu 2014, fra. 1434 ......................... 3.043,15
Obres i S. Presseguer, formigó per reparar carrer, fra. 14/183 ......................... 1.154,95
Músics de Catalunya, actuació la Selvatana dia 22 agost, fra. 1912................. 7.260,00
Associació dos per quatre, actuació cobla Selvatana dia 21 d’agost ................ 1.500,00
Electrocamps, reparació aparell Llar Jubilat, fra. 2014/01.................................... 764,72
Precocat, subministre 12 nínxols cementiri municipal, fra. 025 ......................... 3.887,79
Obres i paviments Bou, treballs excavar rasa, fra. 73 .......................................... 955,90
Imprintsa, llibre publicitat actes Festa Major, fra. 1121...................................... 2.353,45
RGB Músic, actuació Bonobos, fra. 99/14 ........................................................ 1.815,00
Vilbor SL, actuació MJag Edgar dia 25 agost, fra. 2138.................................... 1.694,00
Punch, il·luminació i sonorització concert Elliot Murphy, fra. 79 ........................ 1.457,44
TOTAL .......................................................................................................39.7311,40 €

PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT I VIGILÀNCIA
DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL I DE LES PISTES DE TENNIS
Vist que en data 7 d’octubre de 2013 es va adjudicar el contracte de concessió del
servei de manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu municipal i de les pistes de
tennis a la Sra. Carmen López Guillén.
Vist que el punt 1.5 del plec de clàusules administratives particulars estableix que el
contracte té una durada d’un any, si bé hi cap la possibilitat de pròrroga per períodes
anuals, sense que la vigència pugui excedir de quatre anys, incloses les pròrrogues.
Vist que el contracte es troba actualment vigent fins el 8 d’octubre de 2014.
Vist que la pròrroga cal establir-la de manera expressa, la Junta de Govern Local
acorda per unanimitat i delegació:
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Primer.- Aprovar una pròrroga del contracte de concessió per a la gestió del servei de
manteniment i vigilància del pavelló poliesportiu municipal i de les pistes de tennis,
adjudicat a la Sra. Carmen López Guillén el 7 d’octubre de 2013, fins al 8 d’octubre de
2015.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. Carmen López Guillén amb el corresponent
peu de recursos.

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES
En data 16 de juny de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases i la convocatòria
de les subvencions destinades a la promoció cultural educativa, esportiva i participació
ciutadana.
En data 27 de maig de 2014, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de les
bases reguladores de les subvencions a les entitats culturals i esportives per al 2014 i la
seva convocatòria.
En data 8 de setembre de 2014, la instructora del procediment, va emetre l’informe de
valoració de les sol·licituds rebudes i l’òrgan col·legiat constituït, en data 23 de setembre
de 2014, va efectuar la proposta de concessió de subvencions.
Vist el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions així
com el seu reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de
juliol, així com les bases reguladores aprovades per l’ajuntament.
Vist l’informe emès pel secretari interventor.
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 l’atorgament de les següents subvencions a les entitats que a
continuació es relacionen, reservant el crèdit pressupostari corresponent a les
aplicacions pressupostàries 330 48920 i 340 48935 del pressupost vigent de despeses
de l’ajuntament de Balenyà, per a l’exercici 2013 d’acord amb l’apartat c) de l’article
22.2 de la LGS.
Entitats Culturals
Amics de Balenyà
Geganters
Aplec dels Ous
Fidels de l’Ajuda
Carnestoltes

1.723,06€
444,75€
548,00€
1.080,90€
1.071,63€
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Comissió de Reis
AMPA Joan XXIII
Llar Jubilats
Veïns Sud
Teatre Ateneu
JOENACC
Aplec de Balenyà
KOK
Plaques cava
Escola de Pintura
Comissió Tómbola
AMPA El Roc Petit
Associació Andalusa
Associació de Dones
TOTAL

1.456,82€
2.200,00€
2.779,33€
908,63€
1.180,53€
1.529,85€
1.398,81€
1.249,06€
750,00€
709,70€
550,00€
937,80€
240,00€
981,14€
21.740,00€

Entitats Esportives
Club Patí Hostalets
Clàssic Motor Balenyà
Club Petanca
S.E. AMPA
Atlètic Balenyà
Centre Excursionista
Caçadors Pi
Caminada Popular
Hostalets Club Esportiu
TOTAL

821,19€
574,71€
665,04€
1.231,49€
1.783,42€
982,37€
300,00€
119,29€
592,48€
7.070,00€

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de 28.810,00 euros amb
càrrec a les aplicacions pressupostàries 330 48920 i 340 48935, del pressupost de
l’exercici 2013.
Tercer.- APROVAR les condicions a què queda subjecte la present subvenció i que
es concreten en els punts següents:
1. La subvenció es destinarà a finançar les despeses que es produeixin per l’exercici
de les activitats que li són pròpies i per les que s’ha sol·licitat la subvenció.
2. Els beneficiaris hauran de justificar la realització de l’activitat com a màxim el dia
13 de febrer de 2015, mitjançant compte justificatiu amb aportació de justificants
de la despesa, que contindrà:





Memòria justificativa del compliment de les condicions imposades en els
instruments reguladors de la seva concessió, així com de les activitats
realitzades i els resultats obtinguts. Annex A.
Relació de despeses imputades a la subvenció. Annex B.
Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social.
Annex C.
Estat de comptes de l’any 2014. Annex D. Aquest document serà important
per poder comprovar l’execució del pressupost i per calcular les mesures que
s’indiquen.
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3. El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un pagament a compte del
70% de l’import de la subvenció i la resta prèvia la presentació dins dels terminis
establerts de la documentació justificativa esmentada al punt anterior. Així mateix,
abans del pagament els beneficiaris hauran d’acreditar fefaentment trobar-se al
corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
4. Els perceptors de subvencions concedides per l’Ajuntament, s’obliguen a executar
les activitats subvencionades de conformitat amb els principis de bona
administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a la seva justificació.
a) Els beneficiaris d’una subvenció estan obligats a sotmetre’s a les actuacions
de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció General de
l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida en
l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.
b) Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des
de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
c) Els beneficiaris hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en
cartells o mitjans electrònics i audiovisuals.
d) Els beneficiaris hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per
altres administracions o ens públics o privats. Tanmateix, l’import total de les
subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà superar el cost total
del projecte/activitat a desenvolupar.
5. L’incompliment d’aquestes obligacions originarà les responsabilitats que en cada
cas corresponguin i podrà suposar la revocació, reducció o reintegrament de la
subvenció concedida.
6. S’entendrà acceptada la subvenció si els beneficiari/-aris no han manifestat
expressament les seves objeccions en el termini d’un mes comptador des de la
data de la notificació de la present resolució.
7. En tot allò no previst en la present resolució s’estarà al que estableix, la Llei
General de Subvencions i el seu Reglament de desenvolupament.
Quart: Notificar el present acord als interessats.

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


Decret núm. 238/14 de data 22/09/2014: Llicència d’obres, Sr. Àngel Espuña
Canet, exp 38/14 i Nilspert, SL, exp 39/14
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Decret núm. 239/14 de data 22/09/2014: Devolució de fiança, Sr. Jaume Brugalla
Fontarnau
Decret núm. 241/14 de data 23/09/2014: Devolució de fiança, Sr. Josep
Capdevila Puig
Decret núm. 243/14 de data 24/09/2014: Devolució de fiança, Sra. Teresa
Tordera Jordà.

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 19:25 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.

