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ESBORRANY DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL CELEBRADA EL DIA 23 DE
DESEMBRE DE 2013

Balenyà, a les 20:10 hores del dia 23 de desembre de 2013.
Es reuneixen al Saló de sessions de la Casa de la Vila els membres de la Junta de
Govern Local, 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. Excusa la seva
assistència: Antoni Mas i Bigas.
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. Ramon Roig i Solé s’incorpora
durant la sessió.
Assumptes tractats:






Aprovació de l’acta de la sessió anterior (10/12/2013)
Aprovació de l’autorització i disposició de despeses
Liquidació SOREA, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, S.A.
Donar compte de Decrets
Ratificació del decret de requeriment de documentació en relació amb la
contractació del servei de manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins i
zones enjardinades d’instal·lacions municipals i de vies públiques

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (10/12/2013)
Oberta la sessió i llegida pel secretari municipal l’acta de la sessió anterior (10/12/2013),
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:
Gil Casals, treballs arquitecte novembre, fra. A6-13 ......................................... 1.340,00
Roca Home, vestuari vigilants municipals, fra. A/4055...................................... 2.813,13
Amics de Balenyà, mensualitat novembre “el Roc Petit”, fra. A-1727 ............. 10.488,33
Entorn Urbà, taules pic-nic i papereres, fra. 2013/052 ......................................... 905,69
Estabanell y Pahisa Energia, consum electricitat novembre ............................. 4.271,15
Estabanell y Pahisa Mercator, consum electricitat novembre ........................... 1.810,14
La Tria, treballs desbrossar camins rurals amb tractor, fra. 13/008................... 1.071,00
Fundació Privada, facturació alumnes becats de formació bàsica i
De català, fra. 39-2013...................................................................................... 1.272,00
Centelles Verd, treballs extres jardineria, fra. 192.13 ........................................ 2.639,01
Tècnics en seguretat i foc, central contra incendis Ateneu, fra. 1305171............. 961,95
Alphabet, lloguer vehicle Dacia Duster desembre, fra. 01300145313.................. 879,11
Publiregalo, dispensador bosses recollida excrements, fra. 130490 ................. 1.331,00
Spoko Ramps, resta factura skate parc municipal, fra. 283 ............................ 10.316,88
Tac Osona, serveis neteja escola setembre, octubre i novembre, fra. 1507 ..... 2.193,13
Tac Osona, serveis neteja edificis municipals juliol, setembre, octubre,
I novembre, fra. 1508 ........................................................................................ 3.088,53
Obres i Serveis Teuleria, treballs arranjament carrers, fra. 2013001 ................... 706,60
Cima, arranjament caldera edifici ajuntament, fra. 421 ..................................... 1.015,54
SGAE, drets autor festes 2013, fra. 3341351.................................................... 2.154,62
Gas Natural, consum gas llar infants novembre, fra. 281914............................ 2.139,93
Gas Natural, consum gas escoles novembre, fra. 650791................................ 1.895,92
Carmen López, serveis contractats vigilància pavelló desembre, fra. 3 ............ 1.120,00
Francesc Garcia, projecte bàsic rampa piscines, fra. 10/13 .............................. 1.600,00
HPC Ibérica SA, gronxador infantil, fra. 131016................................................ 1.311,82
TOTAL .........................................................................................................57.325,48 €

APROVACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ I DISPOSICIÓ DESPESA TREBALLS I
ADQUISICIONS
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.
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Primer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’aportació d’aquest ajuntament a
l’ADF Congost per a l’any 2013, 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 2013.
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’aportació d’aquest ajuntament a
Osona contra el càncer per a l’any 2013, per un import de 650,00 euros, reservant el
crèdit pressupostari corresponent a la partida 920 20900 del pressupost de despeses de
l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2013.
Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a l’aportació d’aquest ajuntament a
l’Associació Humanitària Dr. Trueta per a l’any 2013, per un import de 150,00 euros,
reservant el crèdit pressupostari corresponent a la partida 313 48917 del pressupost de
despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2013.
Quart.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al contracte de manteniment de
la fotocopiadora de l’Ateneu per un període de 12 mesos, per un import de 186,95
euros, reservant el crèdit pressupostari corresponent a la partida 321 2279903 del
pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2013.
Cinquè.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent al conveni de cooperació per la
implantació i execució del Pla d’Assistència i Suport en matèria de protecció civil de la
comarca d’Osona, entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal d’Osona, per un import de
498 euros, corresponent al primer semestre any 2013, reservant el crèdit pressupostari
corresponent a la partida 920 22706 del pressupost de despeses de l’ajuntament de
Balenyà per a l’exercici 2013.

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 tercer trimestre de 2013, i l’estat de comptes en data 30-09-13.
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 tercer
trimestre de 2013, segons el següent detall:
M3. facturats corresponents al tercer trimestre 2013
Import del cànon a 0,0660 euros/m3.

35.939,00 m3
2.371,97 euros

Segon.- Donar el vist i plau a l’estat de comptes en data 30-09-2013, amb un total a
favor de l’ajuntament de Balenyà de 2.371,97 euros.
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Tercer.- Notificar aquest acord a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de
Aguas, S.A., indicant-los que poden efectuar l’ingrès dels 2.371,97 euros al compte
corrent número 2100 0411 23 0200018106, a nom d’aquest ajuntament.

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



Decret núm. 201/13 de data 10/12/2013: Llicència d’obres, Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria, SA
Decret núm. 208/13 de data 17/12/2013: Llicència d’obres, Sr. Pere Puig Llorens
i Sra. Rafaela Mira Miranda

En aquest punt, el Sr. Ramon Roig s’incorpora a la sessió.

RATIFICACIÓ DEL DECRET DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ EN
RELACIÓ AMB LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT, NETEJA I
CONSERVACIÓ
DE
PARCS,
JARDINS
I
ZONES
ENJARDINADES
D’INSTAL·LACIONS MUNICIPALS I DE VIES PÚBLIQUES
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.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació la ratificació del següent
decret:
“Decret núm. 204/13
ANNA MAGEM I MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà.
Vist l’expedient de contractació per l’adjudicació del contracte del servei de
manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins i zones enjardinades
d’instal·lacions municipals i vies públiques.
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.
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Vista la proposta de la Mesa de Contractació, de data 16 de desembre de 2013, en
virtut de la qual s’eleva la proposta d’adjudicació del contracte en favor d’Ambientalia
World SL, per haver obtingut la màxima puntuació en el procediment.
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 les atribucions que han estat conferides a la junta del patronat
municipal d’esports, conforme a 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 manteniment, neteja i conservació de parcs, jardins i zones enjardinades
d’instal·lacions municipals i vies públiques de conformitat amb el següent ordre
decreixent:
Licitador
Ambientalia World SL
Tac Osona
Centelles Verd SCP
Asysactiva SL

Punts
120 punts
103 punts
58 punts
56 punts

SEGON.- Notificar i requerir Ambientalia World SL perquè presenti en el termini de deu
dies hàbils, a comptar des de l’endemà d’haver rebut el requeriment, la documentació
següent:
-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.
-Justificant d’haver abonat les despeses de publicitat, per un import de 402,25€
(quatre-cents dos euros amb vint-i-cinc cèntims).
TERCER.- Notificar el present acord als licitadors.
QUART.- Ratificar el present decret en la propera sessió ordinària de la Junta de
Govern Local.”

I no havent-hi cap prec ni pregunta, s’aixeca la sessió a les 20:40 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.

