ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL DIA 13 DE
NOVEMBRE DE 2018

Identificació de la sessió
Núm. JGL2018000023
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 13 de novembre de 2018
Hora d’inici: 19:30 h
Hora de fi: 20:00 h
Lloc: Sala de Juntes
Hi assisteixen:
Anna Magem Marso, Alcaldessa
Ramon Roig Sole, Regidor/A
Rosa Sala Domingo, Regidor/A
Oriol Usart Sanchez, Regidor/A
Miriam Menendez Galceran, Secretària
Amb veu i sense vot:
Manuel Flores Zurita, Regidor/A
Laura Moreso Castro, Regidor/A
David Soldevila Senmarti, Regidor/A
Han Excusat la seva presència
Alexis Saez Monleon, Regidor/A
No han Excusat la seva presència

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (30/10/2018)
2.- INFORMES REGIDORIES
3.- CANVI DE NOM ACTIVITAT
4.- ANUL.LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL
5.- ANUL.LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL
6.- MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTES 3R TRIMESTRE
7.- LIQUIDACIO CANON SOREA 2T 2018 I ESTAT DE COMPTES
8.- LIQUIDACIO TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA PER TANCAMENT DE CARRER

9.- CONCESSIO SUBVENCIONS ESPORTIVES I CULTURALS 2018
10.- RECTIFICACIO ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 02-10 D'APROVACIO PLA
ACTUACIÓ ARRANJAMENT VORERES
11.- RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT
12.- APROVACIO PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBNISTIC PER A LA IMPLANTACIO
D'UN CARAVANING
13.- APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRACTIQUES NO
LABORALS EN EMPRESES
14.- APROVACIO FACTURES
15.- APROVACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ENTORN AJUNTAMENT
16.- APROVACIO CONTRACTE MENOR OBRA RAMPA
17.- PRECS I PREGUNTES
18.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
18.1.- ACCEPTACIO RECURS DIPUTACIO ESET
18.2.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS ESCOLA BRESSOL

Desenvolupament de la sessió.
Una vegada comprovada per la secretària l’existència del “quòrum” que cal, perquè pugui
ser iniciada es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR (30/10/2018)
Oberta la sessió i llegida per la secretària municipal l’acta de la sessió anterior (30/10/2018),
els membres de la Junta aproven el text per assentiment unànime.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.
2.0.- INFORMES REGIDORIES

3.0.- CANVI DE NOM ACTIVITAT

CANVI NOM ACTIVITAT

Vista la sol·licitud efectuada per ..., representant de l’empresa ..., amb NIF número
B67281337, sol·licitant el canvi de nom del titular de la llicència d’obertura i funcionament

per a exercir l’activitat de COMERÇ AL DETALL D’ALIMENTACIÓ, de l’establiment situat al
carrer del Pont, 16 bx, 08550 Balenyà.

Vist el que disposa l’informe emès per l’enginyer municipal de data 22/10/2018 que es
reprodueix a continuació:

“Antoni Freixanet i Sitjà enginyer industrial, referent a la sol·licitud presentada per el Sr. ...
en la que sol·licita el canvi de nom a favor de l’empresa ... de l’activitat de Comerç al
detall d’alimentació situat al carrer del Pont nº 16 .
INFORMO:
Efectuada inspecció al local , comprovada la documentació aportada i tenint en compte
que l’activitat disposa del corresponent permís Mpal. a nom de ... es pot informar
favorablement el canvi de nom.
Informe que es tramet als efectes escaients.”
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:

PRIMER.- Autoritzar la transmissió de l’activitat de COMERÇ AL DETALL
D’ALIMENTACIÓ, de l’establiment situat al carrer del Pont núm. 16 bxs. de Balenyà, a
favor de ... per a exercir l’activitat. Fer esment que el nou titular se subroga amb els drets i
deures derivats de l’autorització, i les responsabilitats i les obligacions de l’antic titular seran
assumits per la nova titular.

SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent al procediment de transmissió d’activitats
legalitzades, d’acord amb el que preveu l'Ordenança reguladora número 6 reguladora de la
taxa per expedició de documents administratius d’import 100 euros.

TERCER.- Notificar el present acord als interessats.

Resultat: Aprovat per unanimitat

4.0.- ANUL.LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL

ANUL·LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL

Vista la instància presentada per ... amb DNI núm. 33938224E en la qual demana que
s’anul·li la concessió temporal del nínxol número ..., ja que en data 19 d’octubre de 2017 es
van traslladar les restes a un altre nínxol.

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:

PRIMER.- Deixar sense efecte la concessió temporal del nínxol número ..., concedit a ...

SEGON.- Comunicar aquest acord a ...

Resultat: Aprovat per unanimitat

5.0.- ANUL.LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL

ANUL·LACIÓ CONCESSIÓ TEMPORAL NÍNXOL

Vista la instància presentada per ... amb DNI núm. 77104706N en la qual demana que
s’anul·li la concessió temporal del nínxol número ..., ja que en data 16 de desembre de 2016
es van traslladar les restes a un altre nínxol.

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:

PRIMER.- Deixar sense efecte la concessió temporal del nínxol número ..., concedit a ...

SEGON.- Comunicar aquest acord a ...

Resultat: Aprovat per unanimitat

6.0.- MANCOMUNITAT LA PLANA QUOTES 3R TRIMESTRE

APROVACIÓ DE
ADQUISICIONS

L’AUTORITZACIÓ

I

DISPOSICIÓ

DESPESA

TREBALLS

I

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:

Primer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la quota de serveis socials i
ciutadania corresponent al tercer trimestre del 2018 efectuada per la MANCOMUNITAT
LA PLANA per un import de 11.578,82 euros, reservant el crèdit pressupostari
corresponent a la partida 231-46300 del pressupost de despeses de l’ajuntament de
Balenyà per a l’exercici de 2018.

Segon.-Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la quota del servei de
desenvolupament local per el risc d’exclusió social corresponent al tercer trimestre 2018
efectuada per la MANCOMUNITAT LA PLANA per import de 1.852,50 euros, reservant el
crèdit pressupostari corresponent a la partida 241-2269909 del pressupost de despeses
de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici de 2018.

Tercer.- Autoritzar i disposar la despesa corresponent a la quota dels serveis de joventut i
reforç escolar corresponent al tercer trimestre del 2018 efectuada per la
MANCOMUNITAT LA PLANA per un import de 6.588,49 euros, reservant el crèdit
pressupostari corresponent a la partida de joventut la 924-46301 la quantitat de 5.532,00
euros i per reforç escolar la partida 323-2269913 i l’import de 1.056,49 euros del
pressupost de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici de 2018.

Resultat: Aprovat per unanimitat

7.0.- LIQUIDACIO CANON SOREA 2T 2018 I ESTAT DE COMPTES

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 2018, i l’estat de comptes del 2n Trimestre de 2018.
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 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 2018, segons el següent detall:
M3. facturats corresponents al 2n. trimestre 2018

41.876,00 m3

Import del cànon a 0,0660 euros/m3.

2.768,24 euros

Segon.- Donar el vist i plau a l’estat de comptes del 2n Trimestre 2018, amb un total a
favor de l’ajuntament de Balenyà de 2.768,24 euros.
Tercer.- Notificar aquest acord a Sorea, Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas,
S.A., indicant-los que poden efectuar l’ingrés dels 2.768,24 euros al compte corrent
número 2100 0411 23 0200018106, a nom d’aquest ajuntament

Resultat: Aprovat per unanimitat

8.0.- LIQUIDACIO TAXA OCUPACIO VIA PUBLICA PER TANCAMENT DE CARRER

OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

Vista la sol·licitud rebuda d’ocupació de via pública i tall de carrers i atès que l’ocupació
d’aquests espais requereix l’atorgament de llicència per part de l'Ajuntament, d’acord amb el
que determina l’article 57 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern, 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.- Concedir llicència temporal d’ocupació de la via pública amb tall dels carrers a les
sol·licituds detallades seguidament:

Sol·licitant

Carrer

J.M.P.

c/ Josep Pla, 5

Dies
21/09/2018

SEGON.- Aprovar la liquidació corresponent per ocupació de la via pública, d’acord amb el
que preveu l’ordenança número 20 reguladora de la taxa per l’ocupació de terrenys d’ús
públic amb mercaderies de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues, que importen les següents quantitats:

Sol·licitant
J.M.P.

Dies

Liquidació

21/09/2018
TOTAL

Pagat

12,00 €
12,00 €

TERCER.- Notificar aquest acord al sol·licitant.

Resultat: Aprovat per unanimitat

9.0.- CONCESSIO SUBVENCIONS ESPORTIVES I CULTURALS 2018

CONCESSIÓ DE SUBVENCIONS A ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES
En data 30 de gener de 2018, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases de les
subvencions destinades a la promoció cultural educativa, esportiva i participació ciutadana.
En data 20 de març de 2018, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament va aprovar la
convocatòria de les subvencions a les entitats culturals i esportives per al 2018.
En data 30 d’octubre, la instructora del procediment, va emetre l’informe de valoració de les
sol·licituds rebudes i l’òrgan col·legiat constituït, en data 30 d’octubre de 2018, va efectuar
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.
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 el següent:
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 2018 d’acord amb l’apartat c) de l’article 22.2 de
la LGS.
Entitats Culturals

Amics de Balenyà

1.402,50€

Aplec dels Ous

1.023,17€

Fidels de l’Ajuda

3.000,00€

Carnestoltes

1.010,00€

AMPA Joan XXIII

2.500,00€

Llar Jubilats

2.269,50€

Teatre Ateneu

1.680,00€

JOENACC

2.000,00€

KOK

1.234,29€

Escola de Pintura

1.141,80€
17.261,26€

TOTAL

Entitats Esportives
Club Patí Hostalets

893,11€

Club Petanca

691,95€

Club Atlètic Balenyà

1.422,75€

Centre Excursionista

600,00€

Associació Caçadors coto Pi

400,00€

MBP Osona Club Futbol

1966,73€

Cursa Roc Gros

1.095,46€

TOTAL

7.070,00€

Segon.- AUTORITZAR I DISPOSAR una despesa total de 24.331,26 euros amb càrrec a
les aplicacions pressupostàries 330 48920 i 340 48935, del pressupost de l’exercici 2018.
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 15
de febrer de 2019, mitjançant compte justificatiu simplificat, 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.

3.



Relació de despeses imputades a la subvenció.



Declaració responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat social.



Estat de comptes de l’any 2017. Aquest document serà important per poder
comprovar l’execució del pressupost i per calcular les mesures que s’indiquen.

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.

Resultat: Aprovat per unanimitat

10.0.- RECTIFICACIO ACORD JUNTA GOVERN LOCAL DE 02-10 D'APROVACIO PLA
ACTUACIÓ ARRANJAMENT VORERES

RECTIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 02/10/2018 RELATIU A
L’ APROVACIÓ DE PLA D’ACTUACIÓ PER A L’ARRANJAMENT DE VORERES EN EL
MARC DELS PLANS D’OCUPACIÓ PER A 2018

La Junta de Govern de la Diputació de Barcelona ha aprovat el 18 d’abril de 2018 el
"Programa complementari foment ocupació local 2017-18", del seu règim de concertació i
de la concessió d'ajuts, en el marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", a
través del qual s’ha atorgat un ajut de 44.590,19 euros a l’Ajuntament de Balenyà.

De l’import indicat, se’n destinaran 44.590,19 euros a la contractació temporal de
personal, en concret un peó, un paleta i una persona per tasques de manteniment i
neteja, per a un període de sis mesos cadascun.

Les tasques a realitzar es concreten en un Pla d’actuació per a l’arranjament de voreres,
que es concreta en els següents termes:

Es duran a terme actuacions de manteniment necessàries i en especial arranjaments de
voreres dels diversos carrers del nucli urbà del municipi, en atenció a l’estat de
conservació de les mateixes.

Cal tenir en compte el mal estat de moltes voreres i fins i tot la manca d’adequació a
normativa en molts casos, la qual cosa requereix una intervenció per raó d’interès públic.

I és en quest sentit que, tenint en compte la necessitat d’eradicar les estructures
metàl·liques o similars que alguns propietaris han col·locat davant les portes d’accés als
garatges, s’iniciarà un procés de reclamar als propietaris que retirin aquestes estructures.

Aquest Pla d’Actuació comprendrà, també, la tasca de suport a la brigada i les
adequacions necessàries per a l’entrada i sortida de vehicles d’aquells edificis on el
propietari retiri les estructures metàl·liques o similars que té col·locades, d’acord amb les
següents condicions:







Cal que els propietaris hagin manifestat de manera fefaent la seva voluntat
d’acollir-se a aquest Pla d’actuació, en el procés de sol·licitud de la corresponent
autorització d’obres.
En aquesta mateixa tramitació hi poden incloure la sol·licitud de la placa de gual,
si consideren convenient disposar de reserva d’entrada.
Els/les treballadors/es contractats/des en el marc del Pla d’Ocupació duran a
terme les actuacions necessàries per adequar l’espai de vorera situat davant la
porta amb gual, seguint les instruccions dels tècnics municipals als efectes de
donar compliment al planejament urbanístic i restant normativa de caràcter tècnic,
sempre que l’amplada de la vorera sigui l’adequada. En cas contrari, no serà
possible que el sol·licitant s’aculli a aquest Pla.
Els propietaris hauran de fer-se càrrec del cost dels materials que siguin
necessaris per a l’adequació de l’espai de vorera al gual.

S’entén que aquestes adequacions per a l’entrada de vehicles es duran a terme per
rigorós ordre de sol·licitud i sempre dins del període d’aquest Pla d’actuació, és a dir,
mentre duri el pla d’ocupació de la Diputació de Barcelona, fins al dia 31 de desembre de
2018.

Per tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat el següent:

Primer.- Aprovar el Pla d’actuació per a l’arranjament de voreres en els termes com es
recull en els antecedents del present acord.

Segon.- Determinar que segueix en vigor l’acord de la Junta de Govern Local del dia 12
d’abril de 2016, que feia referència a l’entrada i sortida de vehicles d’aquells edificis per
als quals s’hagi sol·licitat placa de gual.

Tercer.- Fer difusió del present acord a través dels diferents mitjans municipals.

Resultat: Aprovat per unanimitat

11.0.- RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT

RETRIBUCIONS PERSONAL AJUNTAMENT

Vist el que estableix l’acord Conveni de l’Ajuntament de Balenyà 2009-2011, prorrogat.

Vist que l’adopció d’aquest acord és competencia d’aquesta Junta de Govern Local, en
virtut de les delegacions efectuades per alcaldía, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat:
…

Resultat: Aprovat per unanimitat

12.0.- APROVACIO PROVISIONAL PLA ESPECIAL URBNISTIC PER A LA
IMPLANTACIO D'UN CARAVANING

APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA
IMPLANTACIÓ D’UN CARAVANING

Vist el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un caravàning al terme municipal de
Balenyà, presentat pel Sr. J.M.V.M. i redactat per l’enginyer agrònom i enginyer tècnic
industrial J.M.P., per a la implantació d’una àrea d’aparcament de caravanes i
autocaravanes a la Ctra. C-17, Km 49,5.

Vistos els informes tècnics i jurídic emesos pels serveis municipals.

Vist que en la Junta de Govern Local celebrada el dia 17 de març de 2015 es va fer
l’aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un caravàning al terme
municipal de Balenyà.

Vist que durant el període d’informació pública no hi van haver al·legacions.

Vistos els informes favorables de l’Agència Catalana de l’Aigua, de l’Institut Cartogràfic i
Geològic de Catalunya, de l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona,

del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i del Servei Territorial de
Carreteres de Barcelona.

És per això que, d’acord amb l’article 85 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme, aprovat
per Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat el següent:

Primer: Aprovar provisionalment el Pla Especial Urbanístic per a la implantació d’un
caravàning al terme municipal de Balenyà, presentat pel Sr. J.M.V.M. i redactat per
l’enginyer agrònom i enginyer tècnic industrial J.M.P.

Segon: Enviar a la Comissió Territorial d’Urbanisme l’expedient per a la seva aprovació
definitiva.

Resultat: Aprovat per unanimitat

13.0.- APROVACIO CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRACTIQUES NO
LABORALS EN EMPRESES
APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ PER A PRÀCTIQUES NO LABORALS
EN EMPRESES

Atès les converses amb el Consell Comarcal sobre la necessitat d’acollir una persona per
a fer pràctiques de peó per neteja via pública o fer tasques de neteja i manteniment de les
instal·lacions públiques a Balenyà. Fitxa 40.1

Atès el conveni que es transcriu a continuació:

“Conveni de col·laboració per a pràctiques no laborals en empreses
Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la col·laboració entre
el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament / el Consell Comarcal
en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar social i polítiques
d’igualtat.

D’una part, en representació del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Isabel
García Hernández.

D’una altra part Joan Carles Rodríguez Casadevall, president i en representació del
Consorci d’Osona de Serveis Socials, amb NIF P800147A, amb adreça al c/ Historiador
Ramon d’Abadal i de Vinyals, 5, 08500 Vic.

D’una altra part Anna Magem i Marsó, alcaldessa i en representació de l’Ajuntament de
Balenyà, amb NIF P0801700F, amb adreça al c/ Pista, 2, 08550 Balenyà.

Tots tres actuant en l’exercici dels seus càrrecs respectius i en la representació que
tenen, es reconeixen recíprocament la capacitat per contractar i s’obliguen en els termes
d’aquest document.

ACORDEN:

La formalització del següent conveni conforme a les manifestacions i clàusules que hi
figuren al dors i amb les característiques que s’especifiquen a continuació:

Data de la resolució d’atorgament: 07/11/2017
Núm. d’expedient: CP_RGC 2017-19
Nombre de persones participants que es detallen en la relació nominal: 1

Tipus de pràctiques que es faran: Peó de neteja via pública o fer tasques de neteja i
manteniment de les instal·lacions públiques.

Nom del centre de treball: Ajuntament de Balenyà
Lloc on es faran les pràctiques c/ Pista, 2, Balenyà.

Data d’inici: 19/11/2018
Data de finalització: 18/12/2018
Nombre total d’hores de pràctiques: 100

Dies de la setmana: De dilluns a divendres
Horari: 09h a 14h
Hores diàries: 5

Sistema de tutories a realitzar: Coordinacions periòdiques amb el tutor de l’empresa i
tutories quinzenalment amb la participant de les pràctiques.

Les parts accepten les estipulacions amb les característiques especificades que figuren al
dors i, en prova de conformitat, signen aquest document en els llocs i les dates indicats.

Estipulacions del conveni de col·laboració per a pràctiques en empreses

Manifestacions
Que en la fitxa núm. 40.1 Serveis laborals especialitzats d’orientació, acompanyament i
suport a la inserció per a persones destinatàries de la renda garantida de ciutadania en el
marc del Contracte programa 2016-2019 per a la coordinació, la cooperació i la
col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i famílies i l’Ajuntament / el
Consell comarcal en matèria de serveis socials, altres programes relatius al benestar
social i polítiques d’igualtat, s’estableix la possibilitat de fer pràctiques en empreses.

Clàusules

Primera. Aquest conveni té per objecte dur a terme un període de pràctiques no laborals
que es realitzaran en empreses de mercat ordinari o en administracions públiques.
Segona. Aquestes pràctiques en empreses tenen com a objectiu facilitar la inserció
laboral de les persones participants a través de la reproducció de les condicions habituals
de l’entorn empresarial i contribuir a l’èxit de la inserció laboral posterior.
Tercera. La realització de les pràctiques formatives no laborals implica la no existència de
relació laboral entre les persones participants i l’empresa signant. La relació entre les
persones participants li l’empresa no tindrà, en cap cas, naturalesa jurídica laboral. Per
tant, els participants no podran percebre cap retribució per la seva activitat formativa ni
pels resultats que se’n poguessin derivar.
Quarta. Les pràctiques esmentades s’adrecen al nombre de persones participants que
s’especifica en l’anvers, com a part integrant de l’acció esmentada en l’anvers.
Cinquena. Les pràctiques formatives no laborals objecte del conveni consistiran en les
tasques que s’indiquen en l’anvers.
Sisena. Les pràctiques es duran a terme en el centre de treball de l’empresa signant,
ubicat a l’adreça que s’especifica en l’anvers.
Setena. La durada de les pràctiques i els horaris seran els que s’especificaran en
l’anvers. En termes generals cal tenir en compte que la durada màxima de les pràctiques
per personal participant serà de 100 hores i no ha de superar les 5 hores diàries ni les 25
i evitar l’horari nocturn, els caps de setmana i festius.

Vuitena. S’ha d’informar d’aquest Conveni a la representació legal de les persones
treballadores de l’empresa signant, i les persones participants de les pràctiques. Cal
adjuntar la relació nominal de les persones participants, en què ha de constar l’acceptació
expressa i el coneixement d’aquest conveni per part de la representació legal de les
persones treballadores de l’empesa.
Novena. L’empresa signant ha de proporcionar a cadascuna de les persones participants
els mitjans necessaris per dur a terme les pràctiques objecte d’aquest Conveni. Per evitar
interferència o poca dedicació del tutor/a no s’han d’incloure els dies i les hores de més
productivitat a l’empresa per a la realització de les pràctiques.
Desena. La persona participant està obligada a complir els horaris i les normes que fixi
l’empresa signant. Durant el període de pràctiques, l’assistència diària de les persones
participants s’ha de justificar mitjançant la signatura diària del document “Control
d’assistència mensual de pràctiques en empreses”.
Onzena. La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l’Autoempresa farà les accions de seguiment i control que consideri oportunes per
garantir la realització correcta de les pràctiques.
Dotzena. Aquest conveni té efectes durant el període de durada de les pràctiques que
s’estableix a l’anvers.
Tretzena. La Direcció General d’Economia Social, el Tercer Sector, les Cooperatives i
l’Autoempresa s’encarregarà de resoldre les qüestions litigioses sorgides de la
interpretació o execució del conveni; contra les seves resolucions es podrà interposar
recurs contenciós administratiu.“

Per tot això, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat el següent:

Primer: Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci d’Osona de Serveis Socials i
l’Ajuntament de Balenyà, per a pràctiques no laborals en empreses per a fer pràctiques de
peó per neteja via pública o fer tasques de neteja i manteniment de les instal·lacions
públiques a Balenyà

Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura del Conveni esmentat.

Tercer: Comunicar aquest acord al Consorci d’Osona de Serveis Socials.

Quart: Ratificar aquest acord en la propera sessió plenària que se celebri.

Resultat: Aprovat per unanimitat

14.0.- APROVACIO FACTURES
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 l’aprovació de
l’autorització i la disposició de les següents despeses, relacionades a continuació i que
sumen un total de 68.151,42 euros.

N.
d'entrada

N. de document

F/2018/1185 28/3T/2018

Import
total

Nom

3.872,00 XAVIER SADURNÍ
ROQUÉ

Text Explicatiu

Direcció passera per vianants
pont de Baix / Coordinació
seguretat passera pont de baix

F/2018/1489 086161706427 0343
P0Z801Y0277740

283,26 ENDESA ENERGIA

CONSUM GAS EDIFICI PUNT
JOVE DEL 27/10/17-08/01/2018

F/2018/1490 086161706427 0324
P0Z817S0004758

286,15 ENDESA ENERGIA

CONSUM ELECTRICITAT
PUNT JOVE DEL 01/03/1802/05/18

F/2018/1493 30972

92,27 SALTOKI VIC S.A.

MATERIAL DIVERS
MANTENIMENT

F/2018/1505 1 1180800057

681,17 NOVELEC OSONA S.L.

MATERIAL ARRANJAMENT
ENLLUMENAT PÚBLIC

F/2018/1580 33062

539,28 SALTOKI VIC S.A.

MATERIAL VARI
ARRANJAMENTS DIFERENTS
LLOCS DEL MUNICIPI

F/2018/1581 1 1180900002

681,07 NOVELEC OSONA S.L.

MATERIAL ELÈCTRIC
ARRANJAMENTS EDIFICIS
MUNICIPALS

F/2018/1664 A-1477

3.593,59 AMICS DE BALENYA

AOC:50530332 LLOGUER C/
VALL·LLOSSERA, 1 4RT TRIM
2018

F/2018/1674 2018MM196048

92,49 ESTABANELL Y PAHISA SUBMINISTRE LLUM CARRER
MERCATOR S.A.
ESCOLES S/N DEL 31/07-31/08

F/2018/1677 2018MM197139

43,84 ESTABANELL Y PAHISA SUBMINISTRE LLUM CARRER
MERCATOR S.A.
SANT JAUME MAGATZEM
AGOST

F/2018/1687 2018MM197242

F/2018/1754 11822018A100005289

273,52 ESTABANELL Y PAHISA ENLLUMENAT PUBLIC
MERCATOR S.A.
CARRER BALMES AGOST
2018
3,28 SOREA

CANON FONT C. SANT
MIQUEL 3T 2018

F/2018/1755 11822018A100005281

3,28 SOREA

F/2018/1759 11822018A100005276

308,02 SOREA

F/2018/1760 11822018A100005283

3,28 SOREA

F/2018/1762 B 2842

F/2018/1763 18592

147,05 MANCOMUNITAT LA
PLANA

2.641,56 JULA LLOGUER SL

FONT CARRRETERA C17
PERIODE JULIOL-OCTUBRE
2018
AIGUA ESCOLES PISCINA
JULIOL OCTUBRE 2018
CANON AIGUA BOCA REC 3T
2018
AOC:51438047 RENTAT DE
CONTENIDORS
46234/NETCON ( 03/10/18 )
AOC:51422828 MATERIAL
SUBMINISTRAT EL MES DE
SETEMBRE

F/2018/1765 A 30

465,56 T. J.BOU PERNA SL

REPARACIÓ REMOLC
GEGANTERS

F/2018/1816 FA0 FA000001868598

169,81 ESPASA CALPE S.A.

LLIBRES PER LA BIBLIOTECA
MUNICIPAL

F/2018/1817 1968

738,10 JOAN MOLIST PICAÑOL AOC:51620294 Retolació cartells
Desfibril.lador DEA.
Desengrassar, rascar, donar
imprimació i pintar de color
blanc. C

F/2018/1819 01-00000 337

1.937,51 ELECTROMECANICA
CIMA, S.L.

MANTENIMENT PREVENTIU
DE CALDERES

F/2018/1821 20181920

2.328,04 ENTORN URBÀ

AOC:51709184 Molla Cavall /
BalancI Els Encantats / Torre
Tobogan Small Kiev per TERRA
DUR / Transport

F/2018/1822 39135

380,76 SALTOKI VIC S.A.

DESFIBRILADORS

F/2018/1823 2004348

217,80 ACRUDOR- MIGUEL
CRUSELLAS DORSA

CINTA GUÀRDIA MUNICIPAL

F/2018/1824 D01 2428

397,73 MANCOMUNITAT LA
PLANA

AOC:51868722 TONES
DEIXALLERIA

F/2018/1825 B 2874

191,69 MANCOMUNITAT LA
PLANA

NETEJA VIÀRIA AGOST
SETEMBRE 2018

F/2018/1826 B 2851

11.604,20 MANCOMUNITAT LA
PLANA

F/2018/1827 D03 438

F/2018/1828 B 2852

44,20 MANCOMUNITAT LA
PLANA
5.719,35 MANCOMUNITAT LA
PLANA

F/2018/1829 2018 34

612,26 RAQUEL BOFILL
MARGINET

F/2018/1830 2018 35

1.650,44 RAQUEL BOFILL
MARGINET

PORTA A PORTA I
ANDROMINES OCTUBRE 2018
AOC:51868719 TONES
DEIXALLERIA
PORTA A PORTA TRANSPORT
I TRACTAMENT ANDROMINES
OCTUBRE 2018
HORA DEL CONTE GENER A
JUNY 2018
AOC:51884242 Servei de
contractació monitor de Futbol al
carrer de gener a juliol de 2018

F/2018/1831 2018 37

181,50 RAQUEL BOFILL
MARGINET

AOC:51884422 Organització i
dinamització de la ludoteca
durant lal xerrada del 24 de maig
a l'escola

F/2018/1832 2018 36

181,50 RAQUEL BOFILL
MARGINET

AOC:51884427 Organització i
dinamització taller origami durant
conferència del 22 de març

F/2018/1833 2018 38

659,45 RAQUEL BOFILL
MARGINET

AOC:51884430 Muntatge i
dinamització inflables durant el
carnestoltes al pavelló
poliesportiu

F/2018/1834 2018 40

181,50 RAQUEL BOFILL
MARGINET

TALLER PER A NENS DURANT
CONFERÈNCIA 18 OCTUBRE

F/2018/1835 1800 67

3.758,87 LIQUID DISSENY I
CONSTRUCCIÓ DE
PISCINES S.L.

PRODUCTE QUIMIC
SUBMINISTRAT DURANT
TEMPORADA PISCINES 2018

F/2018/1836 50 2109

617,10 FUNDACIÓ PRIVADA
TAC-OSONA

F/2018/1837 50 2101

2.871,54 FUNDACIÓ PRIVADA
TAC-OSONA

F/2018/1838 50 2108

205,70 FUNDACIÓ PRIVADA
TAC-OSONA

AOC:52010371 A50-TACN-000 Suplència Malika ( els dies 15 i
16/10/2018, segons correu
Manel Flores. )

F/2018/1839 PUB 806574

163,75 HERMES
COMUNICACIONS S.A.

EL PUNT AVUI QUOTA
OCTUBRE

F/2018/1840 PUB 804282

484,00 PREMSA D'OSONA, S.A. PUBLICITAT EL NOU9 A
- EL 9 NOU
L'ESPECIAL 40 ANYS, ANUNCI
10 OCTUBRE

F/2018/1841 20 655

3.935,25 FUNDACIÓ PRIVADA
TAC-OSONA

SUPLÈNCIA MALIKA 2, 3, 4, 5 I
8 I 9 D'OCTUBRE 2018
(NETEJA AULES ESCOLA)
SERVEI DE NETEJA
DIFERENTS ESPAIS ESCOLA
OCTUBRE 2018

MANTENIMENT I
CONSERVACIÓ DE JARDINS
OCTUBRE 2018

F/2018/1842 1 000784

193,60 SISTEMES TELEMÀTICS AOC:52051848 AJUNTAMENT
INTEGRALS SL
CPD / CONFIGURAR
SERVIDOR I TOTA LA XARXA
WIFI CLOUD KEY UNIFI.

F/2018/1843 1 000727

96,80 SISTEMES TELEMÀTICS AOC:52051954 ESCOLA EL
INTEGRALS SL
ROC PETIT / SOLUCIONAR
PROBLEMES DE
COMUNICACIÓ AMB EL
MINISERVER DE LOXONE
(CALEFACCIÓ)

F/2018/1844 1 000726

427,60 SISTEMES TELEMÀTICS AOC:52051952 AJUNTAMENT
INTEGRALS SL
CPD / ROUTER MIKROTIK
RB/R3011UiAS-RM S/N:
8EEA08EF1898 / SOLUCINAR
PROBLEMES DE XARXA.
CANVIAR

F/2018/1845 1 000724

96,80 SISTEMES TELEMÀTICS AOC:52051955 PISTES DE
TENNIS / SOLUCIONAR

INTEGRALS SL

F/2018/1846 1 000725

PROBLEMES DE
COMUNICACIÓ AMB LES
PISTES DE TENNIS.

121,00 SISTEMES TELEMÀTICS AOC:52051953 ESCOLA
INTEGRALS SL
D'ADULTS ATENEU /
SOLUCIONAR PROBLEMES
AMB LA XARXA I EL TELÈFON.
QUAN VAN INSTAL·LAR EL
NOU TELEC

F/2018/1847 28-K8U1-079186

11,04 TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES,
S.A.

CONSUM TELEFON MOBIL
CAP DELS VIGILANTS SETOCT 2018

F/2018/1848 28-K8U1-040493

44,77 TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES,
S.A.

MOVISTAR CONSUM
TELÈFON MÒBIL VIGILANTS
OCTUBRE 2018

F/2018/1849 28-K8U1-018131

158,03 TELEFONICA
SERVICIOS MOVILES,
S.A.

TELÈFONS MÒBILS
AJUNTAMENT OCTUBRE 2018

56,85 25 OSONA BUS S.A.

AOC:52134789 MANLLEU-TAC
OSONA OCTUBRE 18

F/2018/1850 2518AT0078

F/2018/1851 1 1181000085

527,34 NOVELEC OSONA S.L.

F/2018/1853 Emit- 542

473,50 JOAQUIM CARRASQUER VARIS FERRETERIA PER
PUIG- FERRETERIA
DIFERENTS ESPAIS
MUNICIPALS

F/2018/1854 A303256

450,00 Associació cultural dos per ACTUACIÓ MUSICA
quatre
TRADICIONAL TROBADA
GEGANTERA 3 DE NOVEMBRE

F/2018/1855 2018/3123

F/2018/1856 0042702278

F/2018/1857 00411CO 2443950

F/2018/1858 2018-F- 209

1.678,42 CONSELL COMARCAL
D'OSONA

57,00 ICICT, S.A.

0,67 CAIXABANK S.A.

MATERIAL VARI

AOC:52321170 QUOTA
AGÈNCIA LOCAL DE
L'ENERGIA 2018 / QUOTA
DESENDOLLA'T 2018
AOC:52329584 BT-980088967C 98-2018-1000189264 Nueva
Instalación Ajuntament de
Balenya Pl. Josep Espona s/n
08440 Baleny
AOC:52371714 COMISIONES
IVA

605,00 VILARDELL
BASCOMPTE XAVIER

AOC:52331671 Disseny d'un
model de PDF firmable
digitalment. / Implementació de
PDFs a partir del model
dissenyat (25¿ p

F/2018/1859 50 2136

62,92 FUNDACIÓ PRIVADA
TAC-OSONA

neteja WC AJUDA OCTUBRE

F/2018/1864 2018/53

20,00 CONSORCI DE LA VALL CESSIO MATERIAL PER
DEL GES, ORÍS I
FORMACIO OPERARI ZONES
BISAURA
AJARDINADES

F/2018/1904 CI0912865068

62,46 VODAFONE ESPAÑA
S.A.U.

QUOTA SERVEI VODAFONE
OCTUBRE

F/2018/1911 2018 180083

968,73 CATALONIA WATER
SAFETY SL

AOC:52492408 Serveis extres
de socorrisme / Cursets de
natació

F/2018/1913 2018197

108,90 FELIP MOLIST CODINA

CANVIAR RETOLALCIÓ ""ÀREA
APORTACIÓ""

F/2018/1914 A20

605,00 JOSEFA JIMÉNEZ
JIMÉNEZ

SERVEIS ATENCIÓ LLAR
JUBILAT OCTUBRE

F/2018/1915 80115

F/2018/1916 21802407

F/2018/1917 1804822

69,00 WhatsBroadcast GmbH

QUOTA OCTUBRE COMPTE
WATSSAP

145,00 EL TEMPS - EDICIONS
SUBSCRIPCIÓ ANUAL
DEL PAIS VALENCIA,SA SETMANARI EL TEMPS
55,33 MAIEROFFICE S.L.

F/2018/1918 1055

726,00 MONTSE DEL RIO
TORNÉ

F/2018/1919 A40

9,13 PALOU ECOP SL

FOTOCÒPIES MÀQUINA
FORMACIÓ ADULTS DEL
18/09/18-23/10/18
TALLER ALIMENTACIÓ I
CONFERÈCIA FIRA TECA
SANA
CONSUM AIGUA LOCAL C.
VIC, 82 BAIXOS 3T 2018

F/2018/1920 2669

112,97 RIERA DIGIT SL

FOTOCÒPIES MÀQUINA
AJUNTAMENT

F/2018/1921 2018/895

108,90 PERCEPTION
TECHNOLOGIES SL

CONFIGURACIÓ PATI DE
BUTAQUES ATENEU TIC TAC
TIQUET

F/2018/1922 11-2018

629,44 Mª CARME SERRA
SAYÓS

LLOGUER NAU INDUSTRIAL C.
PUIGMAL MES DE NOVEMBRE

F/2018/1923 VE 56

71,25 ELECTRODOMESTICS
SERRA, S.C.P.

CLAUS I MATERIAL PER
ESCOLA

F/2018/1924 B1803897

284,36 ESTACIÓ DE SERVEIS
BALENYÀ S.L.

CONSUM CARBURANT
VEHICLES VIGILANTS
OCTUBRE

F/2018/1925 B1803920

327,43 ESTACIÓ DE SERVEIS
BALENYÀ S.L.

CONSUM CARBURANT
VEHICLES MANTENIMENT
OCTUBRE

F/2018/1926 18006646

11,35 SISTEMAT S.C.P.

MATERIAL OFICINA

F/2018/1927 802113

93,30 ARUMI CASTELLS SL

DESPESES TROBADA
GEGANTERA

F/2018/1928 068420200470

165,44 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

ALIMENTS PER BOSSES DE
CÀRITAS

F/2018/1929 068420200464

232,02 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

ALIMENTS PER BOSSES DE
CÀRITAS

F/2018/1930 068420200459

344,93 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

ALIMENTS PER BOSSES DE
CÀRITAS

F/2018/1931 068420200462

9,50 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

DESPESES RÀDIO PISTA

F/2018/1932 068420200466

5,04 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

SUBMINISTRAMENT AIGUA

F/2018/1933 068420200469

105,29 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

DESPESES ALIMENTS PER
CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2018/1934 068420200465

20,35 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

DESPESES ALIMENTS PER
CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2018/1935 068420200467

35,17 DIA %- ALIMENTACIÓ
MARTOS

DESPESES ALIMENTS PER
CENTRE OBERT QUITXALLA

F/2018/1936 1298

810,70 ANTONI FREIXANET I
SITJA

TREBALLS ENGINYER
INDUSTRIAL OCTUBRE

F/2018/1937 201802004969L

250,00 DIPUTACIO DE
BARCELONA

EXPOSICIÓ EDICTE BOP
MODIFICACIÓ ORDENANCES
FISCALS 2018

F/2018/1938 201822

157,30 IMMACULADA VIÑETS
BOIX

REPARTIR PUBLICITAT PEL
MUNICIPI MES D'OCTUBRE

F/2018/1939 2018/616

525,02 IMPREMTA DE
CENTELLES SL

IMPRESSIONS DIVERSES- 1R.
PREMI AL TREBALL- AJUDEM
A FER ELS DEURES- ELS
OCELLS

F/2018/1940 12

1.573,00 CASTRO MORALES
SILVIA

SERVEIS MANTENIMENT
PAVELLÓ MES D'OCTUBRE

F/2018/1941 48/2018

75,00 MERCÈ SAMSÓ
SAGRERA

SESSIÓ TERAPÈUTICA MES
D'OCTUBRE

F/2018/1942 A/1800238

10,80 FORN DE PA
GIRVENT,S.L.

ALIMENTS PER CENTRE
OBERT QUITXALLA

F/2018/1943 18/017

1.119,25 La Tria S.C.P.

ARREGLAR SORRERA
ESCOLA, BUIDAR WC AJUDA, I
DESBROSSAR ARBRES
CAMINS

Resultat: Aprovat per unanimitat

15.0.- APROVACIO CONTRACTE MENOR SERVEIS ENTORN AJUNTAMENT

APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR PER LA REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC
DE L’ORDENACIÓ DE L’ENTORN DE L’AJUNTAMENT

Es considera necessari portar a terme la contractació de la redacció del Projecte Bàsic de
l’Ordenació de l’Entorn de l’Ajuntament de Balenyà.

L’arquitecte FERRAN BLANCAFORT ALIGUER, amb NIF 77077322k, amb seu a Vic, carrer
Call Nou número 11, ha presentat una oferta per import de 3.500 euros més el 21% d’IVA
(735€), preu total 4.235 euros per la redacció del projecte.

Atès que es considera idònia aquesta oferta presentada.

Vist que d’acord amb el que determinen els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en els contractes menors,
que es defineixen exclusivament per la seva quantia, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Vist que l’article 118.1 de la LCSP determina que seran considerats contractes menors de
serveis aquells la quantia dels quals no excedeixi de 15.000 euros, exclòs l’IVA.

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, s’acorda per
unanimitat el següent:

Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a la redacció del Projecte Bàsic de l’Ordenació
de l’Entorn de l’Ajuntament de Balenyà per vinculació pressupostària a la partida
corresponent del pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2018.

Segon.- Adjudicar el contracte a l’arquitecte FERRAN BLANCAFORT ALIGUER.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

16.0.- APROVACIO CONTRACTE MENOR OBRA RAMPA

APROVACIÓ D’UN CONTRACTE MENOR D’OBRES PER L’EXECUCIÓ D’UNA RAMPA
PER PODER ACCEDIR A L’ESCOLA MUNICIPAL DE BALENYÀ.

Es considera necessari portar a terme la contractació de l’obra per executar una rampa per
accedir a l’escola municipal de Balenyà.

L’empresa GERMANS CASADEVALL SERRALLERIA, amb CIF B-62.270.442, amb seu a
Sant Miquel de Balenyà, camí de Tona número 11, ha presentat una oferta per import de
5.887 euros més el 21% d’IVA (1.236,27€), preu total 7.123,27 euros per l’execució de
l’obra.

Atès que es considera idònia aquesta oferta presentada.

Vist que d’acord amb el que determinen els articles 118 i 131.3 de la Llei 9/2017 de 8 de
novembre, de contractes del sector públic (en endavant LCSP), en els contractes menors,
que es defineixen exclusivament per la seva quantia, la tramitació de l’expedient només
exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent.

Vist que l’article 118.1 de la LCSP determina que seran considerats contractes menors
d’obres aquells la quantia dels quals no excedeixi de 40.000 euros, exclòs l’IVA.

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, s’acorda per
unanimitat el següent:

Primer.- Aprovar el contracte menor relatiu a l’execució d’una rampa per poder accedir a
l’escola municipal de Balenyà, per vinculació pressupostària a la partida corresponent del
pressupost de despeses de l’ajuntament de Balenyà per a l’exercici 2018.

Segon.- Adjudicar el contracte a l’empresa GERMANS CASADEVALL SERRALLERIA.

Tercer.- Notificar aquest acord a l’interessat.

Resultat: Aprovat per unanimitat

17.0.- PRECS I PREGUNTES

18.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA

18.1.- ACCEPTACIO RECURS DIPUTACIO ESET

ACCEPTACIÓ DE LES CONDICIONS PER ACCEDIR AL RECURS “SETDIBA:
SERVEIS DE SUPORT PER A LA TRANSFORMACIÓ DIGITAL”.

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.

En el marc del règim del Catàleg de serveis de l’any 2018 del “Pla Xarxa de Govern
Locals 2016-2019” la Diputació de Barcelona ha aprovat la incorporació al Catàleg de
serveis 2018 del recurs “SETDIBA: serveis de suport per a la transformació digital”.

Atès que els destinataris són els municipis de fins a 5.000 habitants i les entitats
municipals descentralitzades.

Atès que en el formulari de sol·licitud és preceptiva l’acceptació de les condicions per
accedir al recurs esmentat.

És per tot això, que la Junta de Govern Local acorda per unanimitat el següent:

Primer.- Acceptar les condicions per accedir al recurs “SETDIBA: serveis de suport per a
la transformació digital”.

Segon.- Trametre l’acceptació dels ajuts a través dels mitjans establerts per la Diputació
de Barcelona.

Resultat: Aprovat per unanimitat

18.2.- ACCEPTACIO SUBVENCIONS ESCOLA BRESSOL

ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS DIPUTACIO DE BARCELONA

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 de la Diputació de Barcelona, en sessió celebrada el dia 19 de juliol
de 2018, va aprobar la convocatoria i les bases especifiques per a l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concessió directa amb concurrencia, per al
finançament de les escoles bressol de titularitat municipal de la demarcació de Barcelona,
pel període 2016-2018, de la Gerència de Serveis d’Educació.

Atès que en data 13 de novembre del 2018 ha sortit la publicació en el BOP de la
resolució dels ajuts, aorgant-se a l’Ajuntament de Balenyà els següents recursos:

Assignació Línia 1: 24.044,47 euros.
Assignació Línia 2: 11.050,98 euros.

TOTAL: 35.095,45 euros.

Atès que cal dur a terme l’acceptació dels esmentats recursos, de conformitat amb les
delegacions efectuades pel Ple i per l’Alcaldia, la Junta de Govern Local acorda per
unanimitat el següent:

Primer.- Acceptar els següents recursos econòmics concedits per la Diputació de
Barcelona:

Assignació Línia 1: 24.044,47 euros.
Assignació Línia 2: 11.050,98 euros.

TOTAL: 35.095,45 euros.

Segon.- Trametre l’acceptació dels ajuts a través dels mitjans establerts per la Diputació
de Barcelona.

Resultat: Aprovat per unanimitat
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