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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 18 DE
SETEMBRE DE 2012

Balenyà, a les 20:05 hores del dia 18 de setembre de 2012.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, Antoni Mas i Bigas, 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 assisteix a la sessió, com a membre oïdor
(sense vot) el regidor següent: Manel Flores i Zurita. Excusa la seva assistència: Ramon
Roig i Solé.
Assumptes tractats:









Aprovació de l’acta de la sessió anterior (04/09/2012)
Aprovació de llicències urbanístiques
Liquidació SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Reclamació de responsabilitat patrimonial
Adhesió al Protocol General del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”
Ajut al Tercer Món
Aprovació de qüestions relatives al personal

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (04/09/2012)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (04/09/2012),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
A continuació s’estudien una sèrie de propostes que generen els acords que es
relacionen tot seguit:
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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 Júlia Rocio Bernal González, ..., per treure rajoles de la paret de la cuina de
l’habitatge del carrer Sant Josep núm. 26 1r de Balenyà, segons sol·licitud que consta
a l’expedient d’obres 57/12. No obstant, si calgués ocupar la via pública caldrà
prèviament a l’inici de les obres sol·licitar el corresponent permís. Aprovar la
liquidació de la quantitat de 9’01 euros.
Autoliquidació Pressupost d’obres: 100 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): ...........................6’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
Total taxes ................................... 9’01 €
Total a pagar ................................ 9’01 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


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

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

 A Josep Ferré Masramon, ..., per canviar mobles i rajoles de la cuina de l’habitatge
del Passeig Plataners núm. 33 de Balenyà, segons sol·licitud que consta a l’expedient
d’obres 63/12. No obstant, si calgués ocupar la via pública caldrà prèviament a
l’inici de les obres sol·licitar el corresponent permís. Aprovar la liquidació de la
quantitat de 9’01 euros.
Autoliquidació Pressupost d’obres: 100 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): ...........................6’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
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Total taxes ................................... 9’01 €
Total a pagar ................................ 9’01 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


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

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

 A Maria Girvent Muncunill, ..., per escatar i arrebossar la tanca del jardí que dona al
carrer, de l’habitatge del carrer Passerells núm. 3 de Balenyà, segons sol·licitud que
consta a l’expedient d’obres 60/12. Aprovar la liquidació de la quantitat de 1.259’07
euros.
Autoliquidació Pressupost d’obres: 500 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): .........................20’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
Ocupació de via pública ...........................................................................36’06 €
Total taxes ................................. 59’07 €
Dipòsit reposició paviment ..................................................................1.200’00 €
Total dipòsits i fiances ......... 1.200’00 €
Total a pagar ......................... 1.259’07 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


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

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

 A Fernando Acosta Caparros, ..., per reparació del sòcol exterior de la façana de
l’habitatge del carrer Balmes núm. 23 i 27 de Balenyà, fins una alçada de 1’25 metres,
segons sol·licitud que consta a l’expedient d’obres 59/12. No obstant, si calgués
ocupar la via pública caldrà prèviament a l’inici de les obres sol·licitar el
corresponent permís. Aprovar la liquidació de la quantitat de 106’43 euros.
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Autoliquidació Pressupost d’obres: 2.475 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): .........................99’00 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 7’43 €
Total taxes ............................... 106’43 €
Total a pagar ............................ 106’43 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


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

Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no
s’han començat o acabat les obres.
 A Pere Fabré Sallent en nom de M. Rosa Munté Muns, ..., per reparar l’esglaonat
escantonat d’accés a la planta baixa des del carrer, de l’habitatge del carrer Serrat
núm. 20 de Balenyà, segons sol·licitud que consta a l’expedient d’obres 58/12. No
obstant, si calgués ocupar la via pública caldrà prèviament a l’inici de les obres
sol·licitar el corresponent permís. Aprovar la liquidació de la quantitat de 16’45
euros.
Autoliquidació Pressupost d’obres: 336 €
I. Construccions, obres (4% pressupost, mínim 6’00 €): .........................13’44 €
Taxa per llicència urbanística (0,3% ppt., mínim 3,01€): ........................ 3’01 €
Total taxes ................................. 16’45 €
Total a pagar .............................. 16’45 €
Els terminis per a l’inici i la finalització de l’execució d’aquestes obres són els
següents:


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

Aquesta llicència d’obres caducarà si en finir qualsevol dels terminis assenyalats no
s’han començat o acabat les obres.
Les llicències s’entenen atorgades sense perjudici de tercers i conforme al projecte o
documentació presentats.
Els titulars d’aquestes autoritzacions, o els qui per compte d’ell actuïn caldrà que adoptin
totes les mesures de seguretat a l’obra i a la via pública, i hauran d’atenir-se en fer ús
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de la mateixa, a les condicions habituals, a les previstes en les ordenances municipals i
en la resta de les disposicions sanitàries, de seguretat o d’altres establertes en les
disposicions vigents, així com procedir, prèviament, a fer efectives a les oficines
municipals les quantitats liquidades.
S’haurà de complir amb el que estableixen la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de
Prevenció de riscos laboral i el Real Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual
s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció,
mitjançant la presentació del corresponent estudi de seguretat i salut.
També el material que ocupi la via pública, sorra, totxanes, etc., així com les grues o
altres màquines relacionades amb l’obra, estaran senyalitzades mitjançant senyals de
perill d’obres i la corresponent il·luminació. Les sorres, gravilles, etc., estaran protegides
en el seu voltant, de manera que en cas de pluja no puguin ser arrossegades per l’aigua
i així evitar que quedin tapats els embornals.
La concessió d’aquesta llicència no autoritza en cap cas la instal·lació d’activitats.
Caldrà realitzar les obres amb estricta subjecció a la sol·licitud, als plànols, a la
memòria i a la resta de documentació presentada a l’Ajuntament, amb respecte rigorós
al planejament urbanístic i a les disposicions aplicables. Qualsevol modificació
introduïda en el projecte durant l’execució de les obres ha d’obtenir l’aprovació
municipal.
Caldrà reparar o indemnitzar els danys que es causin als elements d’urbanització.
Caldrà retirar, en el termini de 7 dies després d’acabada l’obra, els materials sobrants,
les bastides, les tanques i les barreres.
Caldrà disposar a l’obra d’un exemplar del projecte aprovat, del plànol d’alineacions i
rasants, si s’escau, i del document acreditatiu de la llicència municipal. La
documentació s’ha de mostrar a requeriment del personal que depèn de l’Ajuntament,
encarregat de la inspecció d’obres.
Caldrà comunicar a l’Ajuntament l’inici i l’acabament de les obres.
Caldrà realitzar les obres sota la direcció facultativa. La renúncia o l’absència de
personal tècnic director invalida l’eficàcia de la llicència d’obres i no es podran reiniciar
fins que es notifiqui a l’Ajuntament el nomenament del nou personal tècnic director.
El serveis tècnics municipals podran examinar si les obres o les instal·lacions
realitzades s’ajusten a la llicència concedida i en cas que no sigui així, s’incoarà el
corresponent expedient de disciplina urbanística.

LIQUIDACIÓ SOREA, SOCIEDAD REGIONAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUAS,
S.A.
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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 2012, i l’estat de comptes en data 30-06-12.
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 2012, segons el següent detall:
M3. facturats corresponents al segon trimestre 2012
Import del cànon a 0,0636 euros/m3.

36.901,00 m3
2.346,90 euros

Segon.- Donar el vist i plau a l’estat de comptes en data 30-06-2012, amb un total a
favor de l’ajuntament de Balenyà de 2.346,90 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., indicant-los que poden efectuar l’ingrès dels 2.346,90 euros al compte
corrent número 2100 0411 23 0200018106, a nom d’aquest ajuntament.

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DE DESPESES
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:
Wolters Kluwer, subscripció al Consultor, fra. 10064235 .................................. 1.092,68
PBOX SARL, actuació Elliot Murphy festa major, fra. 3497_120825 ................ 2.500,00
Cima SL, manteniment preventiu calderes, fra. 365 ......................................... 1.705,10
El 9 TV, publicitat festa major, fra. PUB/200589 .................................................. 822,93
Televida, servei teleassistència domiciliària agost, fra. 5837 ............................... 713,73
Assessors, assistència comptable agost, fra. 172................................................ 973,50
Schindler, contracte manteniment ascensor Llar Jubilat any 2012, fra. 8304.... 1.494,08
Jula Lloguers, lloguer generador elèctric festa major, fra. 004581B..................... 601,80
Estació S. Balenyà, carburant i altres agost, fra. B1202999................................. 600,91
Const. Parés Permanyer, construcció nova àrea aportació, fra. 41 ................ 10.000,00
Estabanell y Pahisa Mercator, consum electricitat agost ................................. 2.201,16
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat juliol-agost ............................ 8.129,82
Alphabet, lloguer vehicle Dacia Duster vigilants setembre, fra. 85195 ................. 879,11
Supermercats Pròxim, aliments per càrites, fra. 53913/54171 .......................... 1.149,46
TOTAL .........................................................................................................32.864,28 €
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RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT PATRIMONIAL
En data 5 de setembre de 2012, el Sr. Pedro Sabariego Espejo ha presentat
reclamació a l'Ajuntament pels danys presumptament ocasionats al seu vehicle
NISSAN Terrano II Sport matrícula 8798-DRG. en concret indica que es troben
afectats la llanta i el pneumàtic de la roda posterior dreta. Manifesta que circulava amb
el seu vehicle a l’altura de la zona d’aparcament davant el magatzem de l’empresa
Bonpreu i que com a conseqüència de l’aixecament d’una tapa del clavegueram van
quedar afectats la llanta i el pneumàtic de la roda posterior dreta. L’acta dels vigilants
municipals indica que els fets es van produir el dia 28 d’agost de 2012. Acompanya a
la reclamació un pressupost de reparació que ascendeix a 566,58 euros.
En relació amb la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel Sr. Pedro
Sabariego Espejo, els serveis de vigilància municipal informen el següent:
“Accident ocorregut en data 28 d’agost de 2012 a les 21.50h aproximadament, a la
zona d’estacionament de davant l’empresa Bonpreu. Un cop al lloc dels fets, es
comprova que el vehicle A circulava per la zona esmentada, direcció Vic. Segons
manifesta el conductor del vehicle A, al passar amb el vehicle per sobre d’una tapa de
claveguera, aquesta ha sortit del seu lloc causant-li danys al vehicle.
Al arribar la patrulla al lloc dels fets, la tapa de claveguera estava fora de lloc.
Els danys materials observats al vehicle A, estan situats al costat posterior dret.
Aquests consisteixen en la llanta i el pneumàtic.”
En data 10 de setembre de 2012, l’instructor del procediment Sr. Josep Sallent ha
formulat proposta de resolució.
És per això que la Junta de Govern local acorda per unanimitat i delegació:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial interposada pel Sr. Pedro
Sabariego Espejo, pels danys ocasionats, acordant el pagament de la quantitat de
566,58 euros.
Segon.- Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta de la corporació a dur a terme tots
aquells actes que siguin necessaris per fer efectiu aquest acord.

ADHESIÓ AL PROTOCOL GENERAL DEL PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS
2012-2015”
Vista la convocatòria del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”, i atès que amb
caràcter previ a la sol·licitud de prioritats cal efectuar l’aprovació de l’adhesió al Protocol
general del Pla, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació el següent:
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Primer.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Balenyà al Protocol general del Pla “Xarxa
de Governs Locals 2012-2015”.
Segon.- Sol·licitar les prioritats i els ajuts econòmics següents en el marc de la
convocatòria del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”:
Actuació
1.Adequació
piscina
municipal
i
pavelló
2.Adequació
espai
exterior
pista
3.Ateneu
Familiar,
obra
d’accés adaptat
4.Manteniment
de la via pública
5.Substitució
tancaments
practicables
Ajuntament
de
Balenyà

Ajut 2013
45.000,00€

Ajut 2014
-

Ajut 2015
-

Cost total
51.168,86€

10.000,00€

-

-

15.000,00€

-

40.000,00€

-

80.000,00€

-

15.000,00€

15.000,00€

40.000,00€

-

40.000,00€

40.000,00€

207.776,94€

Tercer.- Formalitzar l’adhesió i la sol·licitud de prioritats a través dels mitjans establerts
per Diputació de Barcelona.

AJUT AL TERCER MÓN
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.
Per tal de donar compliment a les previsions contemplades en l’aprovació del
pressupost general de l’Ajuntament de Balenyà, a proposta de l’Alcaldia, la Junta de
Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
Primer.- APROVAR l’atorgament d’una subvenció per concessió directa a Germanes
Filipenses, per un import de sis mil euros (6.000,00 €) destinada a finançar l’adquisició
d’un vehicle d’acord amb l’apartat c) de l’article 22.2 de la LGS.
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Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa de sis mil euros (6.000,00 €) amb
càrrec a la partida 231 48007, del pressupost de l’exercici 2012 per fer front a la
subvenció que s’atorga.
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’adquisició del vehicle.
2. El/la beneficiari/ària haurà de justificar la realització de l’activitat com a màxim
el dia 31 de desembre de 2013, 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.
Memòria econòmica justificativa del cost de l’activitat amb el contingut
establert en l’article 72.2 del RLGS.

3. El pagament de la subvenció es realitzarà mitjançant un pagament del 100% de
l’import de la subvenció, i previ a la presentació dins dels terminis establerts de
la documentació justificativa esmentada al punt anterior.
4. Les perceptores 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) El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat 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/les beneficiaris/àries 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/les beneficiaris/àries 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
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6. S’entendrà acceptada la subvenció si el/la beneficiari/ària no ha 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 la present resolució a les entitats objectes de l’ajuda.

APROVACIÓ DE QÜESTIONS RELATIVES AL PERSONAL
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.
...

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.

