AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
BALSARENY.
Número Acta: 1/2013
Caràcter: Ordinària
Lloc: Ajuntament de Balsareny
Data: 10 de gener de 2013
Objecte: Realitzar sessió ordinària de la junta de govern local de l’Ajuntament de Balsareny
Horari: Inici: A les vuit de la tarda (20:00h)
Acabament: A les onze de la nit (23:00h)
Assistents:
__________________, alcalde, presideix la sessió
_________________, 1a tinent d’alcalde
__________________, regidor
__________________, regidor

Hi són presents, sense participar en les deliberacions i les votacions la regidora Sra.
____________ i _______________, i el regidor Sr. _____________________

Actua de secretari el Sr. _____________________________.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació acta sessió anterior (27/12/2012)
2. Aprovació expedient llicència d’obres (Expedient número 1/2013)
3. Aprovació expedient ocupació de la via pública (Expedient número 28/2012)
4. Aprovació incoació expedients per infraccions de circulació
5. Aprovació indemnització per serveis
6. Aprovació liquidacions taxa ensenyaments de música, teatre i llar d’infants
7. Aprovació concessió subvencions
8. Donar compte canvi no substancial d’activitats
9. Aprovació concessió escomeses d’aigua
10. Aprovació concessió placa de gual
11. Aprovació altes de padró
12. Sol·licitud tarja aparcament individual per a persones amb discapacitat
13. Sol·licitud de l’Associació de Botiguers de Balsareny demanant la utilització de la sala
14. Sol·licitud dels Astroamics demanant la utilització de la sala sindicat
15. Sol·licitud utilització de la sala petita del sindicat
16. Informacions alcaldia i regidories
17. Precs i preguntes
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DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde, Sr. _______________, prèvia comprovació pel secretari de l’existència de quòrum
suficient, obre la sessió i es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia:
1) APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR 27/12/2012
Oberta la sessió per la presidència, va demanar si algun membre de la Junta havia de
formular alguna observació a l’acta de la Junta anterior realitzada el dia 27 de desembre de
2012. Trobada aquella conforme, van ésser aprovada per unanimitat dels assistents.
2) APROVACIÓ EXPEDIENT LLICÈNCIA D’OBRES (EXPEDIENT NÚMERO 1/2013)
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Atès l’expedient 001/2013 de llicència d’obres sol·licitada per la Sra. ____________, per a
la reparació desguàs plat de dutxa a la finca a la _________________
D’acord amb els informes dels serveis tècnics i jurídics municipals en què s’estableix la
procedència de realitzar les esmentades obres com a conseqüència de la seva adequació
als paràmetres urbanístics aplicables.
D’acord amb les atribucions establertes a l’apartat 11) de l’article 21,1 de la Llei 7/85
Reguladora de les Bases de Règim Local, així com l’apartat r) de l’article 53,1 del 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, i en ús de les atribucions delegades per decret d’Alcaldia de 22 de juny
de 2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Atorgar la següent llicència municipal d’obres, sotmesa a les condicions que, si
s’escau, s’indiquen, aprovant ensems la liquidació del corresponent impost municipal de
construccions, instal·lacions i obres d’acord amb el que preveu l’Ordenança Fiscal nº 4
d’aquest Ajuntament:
Expedient 001/2013 Llicència d’obres per a reparació desguàs plat de dutxa
Sol·licitant: Sra. ________________________
Adreça: __________________________
Caducitat de la llicència: Les obres hauran d’iniciar-se en el termini de 6 mesos i ser
acabades en el de 12 mesos a comptar des de la data d’atorgament d’aquesta llicència.
Transcorregut el termini indicat sense haver obtingut pròrroga, la llicència s’entendrà
caducada.
Condicions particulars: --
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LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS , INSTAL·LACIONS I OBRES.
Base liquidable 100,00 euros x 2'78% = 2,78 euros
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

3) APROVACIÓ EXPEDIENT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (EXPEDIENT NÚMERO
28/2012)
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Examinada la sol·licitud del Sr. ____________ en representació de l’empresa
_____________, per tal de posar taules i cadires a la vorera del _________ des del dia 1 i
fins el 31 de gener de 2013.
Atès que es tracta d'una sol·licitud d'utilització privativa de domini públic que està subjecte a
l'atorgament d'una llicència d'ocupació temporal que origina una situació de possessió
precària essencial revocable per raons d'interès públic.
Atès que és necessari establir les condicions d'aquesta utilització privativa de domini públic
per tal de fer-la compatible amb l'ús comú o general de la resta de ciutadans, així com
garantir que la seva utilització no provocarà molèsties als veïns dels immobles propers.
D'acord amb els articles 53 i següents del decret 336/1998, de 17 d'octubre, pel qual
s'aprova el reglament del patrimoni dels ens locals i en ús de les facultats atorgades els
articles 21.1.q) de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local i 51.1.n) de la Llei
8/87 de 15 d'abril Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en ús de les atribucions
delegades per decret d'alcaldia de 22 de juny de 2011.
S'ACORDA:
PRIMER: Concedir llicència d'ocupació temporal de domini públic a favor del Sr.
___________ en representació de l’empresa _________ i consistent en la col·locació de
taules i cadires a la vorera situada a la ____________________
SEGON: La llicència està subjecte al compliment de les següents condicions:
1) El període per ocupar la vorera amb taules i cadires és del dia 1 al 31 de gener de
2013.
2) Les taules i cadires es col·locaran de la forma que no dificultin el pas de vianants per
la vorera i, en tot cas, sempre ha de quedar un espai lliure de vorera per ús general
d'un mínim d'un metre.
La ubicació concreta de les taules i cadires estarà sempre dintre del perímetre determinat
per l'Ajuntament a tal efecte.
3) En cas que es posin les taules i cadires davant de façanes de d'altres edificis caldrà
que es col·loquin de forma que no dificultin l'entrada als edificis en qüestió.
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4) Les taules i cadires únicament es podran col·locar dins el següent horari:
De l’1 d’octubre al 30 d’abril:
Divendres, dissabte i vigílies de festa ........... de 9'00 hores matí a 24'00 hores nit
Resta de dies ................................................. de 9'00 hores matí a 23'00 hores nit
De l’1 de maig al 30 de setembre:
Divendres, dissabte i vigílies de festa ........... de 9'00 hores matí a 02'00 hores nit
Resta de dies ................................................. de 9'00 hores matí a 24'00 hores nit
Fora d'aquest horari hauran d'estar recollides i, si es deixen a la vorera, caldrà que
estiguin apilades al costat de la façana del bar o al lloc que l'Ajuntament determini
(s'adjunta croquis).
5) Serà responsabilitat del titular de la llicència netejar diàriament la vorera que s'ha
utilitzat.
6) No és permesa la instal·lació d'aparells musicals a l'exterior.
TERCER: Aquesta llicència podrà ser sotmesa a noves condicions en cas que raons
d'interès general ho aconsellin.
QUART: L'incompliment d'alguna de les condicions anteriorment indicades comportarà la
revocació de la llicència sense dret a cap tipus d'indemnització.
CINQUÈ: Aprovar la següent liquidació de la taxa municipal d’acord amb el què es disposa
a l’ordenança número 15 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
taules i cadires amb finalitat lucrativa.
31 dies x 15 m2 x 0,06 = 27,90 euros
SISÈ: Notificar aquest acord a l'interessat."

4) APROVACIÓ INCOACIÓ EXPEDIENTS PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Examinada les propostes d’infraccions pendents d’acordar la incoació dels seus expedients
per realitzar llurs requeriment de pagament relacionades com a annexos a aquesta
resolució.
Atès que les denúncies han estat realitzades per infraccions comeses en vies urbanes de
Balsareny.
D’acord amb el es disposa a l’article 71 del RD 339/1990 de 2 de març sobre trànsit,
circulació de vehicles a motor i seguretat viària i a l’article 21.1 n) de la Llei 7/1985 de 2
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d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011
pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.
S’ACORDA:
PRIMER: La incoació dels expedients per infraccions de circulació relacionats amb el
número 13000189 i 13001639 que s’acompanyen com a annexos a aquesta resolució.
SEGON: Comunicar la present resolució a l’Organisme de gestió tributària de la Diputació
de Barcelona, d’acord amb el conveni vigent, per tal que procedeixi a la notificació de la
mateixa a les persones interessades.”

5) APROVACIÓ INDEMNITZACIÓ PER SERVEIS
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Ateses les peticions presentades per tal de que es retribueixin les indemnitzacions per
raons dels serveis realitzats en representació de l’Ajuntament
Considerant necessari realitzar aquest pagament de conformitat amb l’art. 4art. del Reial
Decret 236/1988 de 4 de març, ordres que el desenvolupen les bases d’execució del
pressupost.
D’acord amb les atribucions establertes l’apartat f) de l’art. 21.1 de la llei 7/85 reguladora de
les Bases de Règim Local , així com l’apartat g) de l’art. 53.1 del text refós 2/2003 de la llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya, i en ús de la delegació realitzada per decret de 22
de juny de 2011.
S'ACORDA:
PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions pels serveis realitzats a favor de:
•
•
•
•

________________
Viatges Manresa- Barcelona.................................41.70€
_________________
Viatges Cal Nosa / Cal Rata..................................30.40€
_________________
Viatges Pla de Vilamajor........................................48.45€
__________________
Viatge BARCELONA..............................................43.97€

SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.”

6)APROVACIÓ LIQUIDACIONS TAXA ENSENYAMENTS DE MÚSICA, TEATRE I LLAR
D’INFANTS
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Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ D’acord amb l’Ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa per ensenyaments
especials en establiments municipals.
Atès la relació de liquidacions corresponents a les quotes mensuals dels alumnes que
assisteixen als diferents ensenyaments especials municipals següents de Música, Teatre i
Llar Infantil:
LIQUIDACIONS NOVEMBRE / DESEMBRE 12
Escola Municipal de Música
3.601.31€
3.496.00€

Llar Infantil Sant Marc

Escola municipal de teatre

2.955.00€
2.862.07€

259.20€
259.20€

S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar les liquidacions indicades anteriorment corresponents a la taxa per
assistència als ensenyaments de música, teatre i Llar d’infants que, d’acord amb
l’ordenança fiscal número 19, s’han efectuat per la tresoreria de l’Ajuntament.”
7)APROVACIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIONS
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
Vista la proposta presentada per la Regidoria de Cultura per la concessió d’un ajut a favor
de la _________________ per un import de 18.000.00euros, en concepte d’aportació anual
municipal.
Considerant adequada l’atorgament d’aquest ajut en funció de la sol·licitud efectuada i els
criteris establerts a l’informe dels serveis socials municipals.
Atès l’existència de consignació pressupostària suficient per atendre aquesta despesa al
vigent pressupost municipal.
Vist l’informe desfavorable del secretari – interventor per incompliment dels requisits
establerts a legislació aplicable en matèria d’atorgament de subvencions.
D’acord amb les atribucions establertes a l’art. 21.1 de la llei 7/85 de 2 d’abril Reguladora de
les Bases de Règim Local , així com l’art. 53.1, g del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i Règim local de Catalunya, i de les
atribucions delegades per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2011.
S'ACORDA:
PRIMER: Concedir una subvenció a la _______________ per un import de 18.000,00euros,
en concepte d’aportació anual municipal. S’entendrà acceptada la concessió de l’ajut, per
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part de la esmentada entitat, si en el termini d’un mes, comptat a partir de la seva aprovació,
no ha manifestat expressament la renúncia.
SEGON: Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec a la aplicació pressupostària
334.480.00 del vigent pressupost municipal, la despesa anteriorment indicada.
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada.”

8)DONAR COMPTE CANVI NO SUBSTANCIAL D’ACTIVITATS
En data 5 de juliol de 2012 va entrar al registre general la comunicació de cavi no
substancial, per la Habilitació de la zona d’arxiu per a la instal·lació elèctrica i el local de la
planta baixa per a zona de menjador pel personal de l’empresa ( Exp_________ ) a nom del
Sr. __________ en representació de l’Empresa ______________, del Polígon Les Malloles
de Balsareny.
S’ha emès l’informe favorable del tècnic municipal en relació al canvi no substancial.
En aplicació de l’0rdenança fiscal número 22 per la Prestació dels serveis d'intervenció
administrativa, reguladora de les activitats amb incidència ambiental, espectacles públics, i
les activitats recreatives i d’acord amb les atribucions establertes a l’article 21,1 f) de la llei
7/85 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, competència que ha estat
delegada a la Junta de Govern Local per decret de 22 de juny de 2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Donar compte a la Junta de Govern del canvi no substancial, per la Habilitació de
la zona d’arxiu per a la instal·lació elèctrica i el local de la planta baixa per a zona de
menjador pel personal de l’empresa ( Exp. 16/2003 ) a nom del Sr. ______, en representació
de l’Empresa ________________________
SEGON: Aprovar la liquidació de la taxa per la prestació dels serveis d’intervenció
administrativa a través del sotmetiment a prèvia llicència, comunicació prèvia o declaració
responsable i pels controls posteriors a l’inici de les activitats que regula la tramitació per un
import de 150.00€ .
TERCER: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.

9) APROVACIÓ CONCESSIÓ ESCOMESA D’AIGUA
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud presentada per la Sra. ____________ i la Sra. __________________,
en nom propi, per l’autorització per la instal·lació d’escomesa i comptador d’aigua.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals.
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D'acord amb les atribucions establertes a l’art. 21.1 de la Llei 7/85 de 2 d’Abril Reguladora
de les Bases de Règim Local, així com l’apartat n) de l’art. 51 de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, i de les atribucions delegades per decret d'Alcaldia de 22 de juny de
2011.
S'ACORDA:
Aprovar la sol·licitud presentada per l’autorització per la instal·lació d’escomesa i comptador
d’aigua, aprovant alhora la liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’Ordenança
Fiscal número 11
NOM

ADREÇA

TAXA

____________________________________________________________ “
10) APROVACIÓ CONCESSIÓ PLACA DE GUAL
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Vista la sol·licitud presentada pel Sr. __________, en petició de placa de gual al carrer
_________.
D'acord amb les atribucions establertes a l’article 21.1 de la Llei 7/85, Reguladora de les
Bases de Règim Local, així com l’article 53.1 r del text refós 2/2003 de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
En ús de les atribucions delegades per decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2011.
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar la sol·licitud presentada per la concessió de placa de gual, atorgant la
placa número 497.
SEGON:. Aprovar la següent liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’ordenança
fiscal número 7.
NOM

ADREÇA

TAXA

______________________________________________________________________
TERCER: Notificar aquesta resolució a la persona interessada.”

11) APROVACIÓ ALTES DE PADRÓ
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
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“ Atès que l’article 56 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats
Locals, aprovat pel R.D 1690/86 d’ 11 de juliol, preveu que la sol·licitud d’Altes de
Residència seran resoltes per l’Alcalde i comunicades als particulars.
Atès que han sigut presentades de forma adient sol·licituds de Residència
municipi.

en aquest

Fent ús de les atribucions que em confereix el ja citat article 56 del Reglament de Població i
de les atribucions delegades per decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2011.
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar les següents sol·licituds d’Alta de Residència :
__________________________________________________________________________
______________________________________________
SEGON: Que siguin anotades les esmentades persones al Padró com a Residents al
Municipi.”
12) SOL·LICITUD TARJA APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB
DISCAPACITAT
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Vista la sol·licitud formulada en data __________________ de la Sra. ___________ veïna
de Balsareny i domiciliada al Carrer _______, en la que demana la TARJETA
D'APARCAMENT INDIVIDUAL PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ, en la modalitat de
Titular no conductor.
Atès que s'ha procedit a la tramitació del corresponent EXPEDIENT ADMINISTRATIU amb
el número 1/2013, on s'acredita l'acompliment de les condicions legals establertes per a
l'obtenció de l'esmentada targeta d'aparcament.
Vist l'informe emès per l'Assistent Social Municipal de data 10 de gener de 2013, que
informa favorablement la sol·licitud de referència.
Vist el contingut del Decret 97/2002, de 5 de març, que regula el procediment a seguir per a
l'atorgament de les targetes d'aparcament, tant individuals com col·lectives, destinades a
persones amb disminució o mobilitat reduïda.
Atès que correspon a la Junta de Govern Local la resolució de l'esmentat expedient i en ús
de les atribucions delegades per decret d'Alcaldia de 22 de juny de 2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Concedir a l'empara del què disposa l'article 7 del Decret 97/2002, de 5 de març,
TARGETA INDIVIDUAL D'APARCAMENT PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ del tipus
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TEMPORAL a favor de la Sra. __________, com a TITULAR NO CONDUCTOR, en base als
antecedents de fet i fonaments de dret que figuren a la part expositiva d'aquesta proposta.
SEGON: Expedir la corresponent targeta d'aparcament en els models homologats per la
Unió Europea i la Generalitat de Catalunya.
TERCER: Notificar el present acord a la persona interessada, i a l'Institut Català
d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya."
13) SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ DE BOTIGUERS DE BALSARENY DEMANANT LA
UTILITZACIÓ DE LA SALA SINDICAT
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Atesa la sol·licitud de data 2 de gener de 2013, de la Sra. _____________ en representació
de _____________, demanant la utilització de la sala petita del sindicat el proper dia 13 de
gener de 2013, de les 11’30h i fins a les 13’30h, per a l’entrega de premis del concurs de
nadal 2012.
Atès que un cop revisats els horaris de la sala, no hi ha cap inconvenient en atendre
l’esmentada petició.
D’acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a
aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar a _____________ a utilitzar la sala petita del sindicat el proper dia 13
de gener de 2013, de les 11’30h i fins a les 13’30h, per a l’entrega de premis del concurs de
nadal 2012.
SEGON: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
TERCER: Notificar aquest acord a l’associació de botiguers de Balsareny.”

14) SOL·LICITUD DELS ASTROAMICS DEMANANT LA UTILITZACIÓ DE LA SALA
SINDICAT
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Atesa la sol·licitud de data 10 de gener de 2013, del Sr. ___________ en representació dels
___________________, demanant la utilització de la sala petita del sindicat el proper dia 16
de febrer de 2013, de les 17’30h i fins a les 21’00h, per a fer una xerrada sobre fotografia
astronòmica.
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Atès que un cop revisats els horaris de la sala, no hi ha cap inconvenient en atendre
l’esmentada petició.
D’acord amb el decret d’alcaldia de 22 de juny de 2011 pel qual es deleguen competències a
aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar als __________ a utilitzar la sala petita del sindicat el proper dia 16 de
febrer de 2013, de les 17’30h i fins a les 21’00h, per a fer una xerrada sobre fotografia
astronòmica.
SEGON: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
TERCER: Notificar aquest acord als ________________.”

15) SOL·LICITUD UTILITZACIÓ DE LA SALA PETITA DEL SINDICAT
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud de data 4 de gener de 2013, del Sr. ____________, demanant la sala
petita del sindicat el dia ________________.
Atès que un cop comprovats els actes que es realitzen a la sala petita del sindicat, per part
d’aquest Ajuntament no hi ha cap inconvenient atendre l’esmentada petició.
En ús de les atribucions delegades per decret d’alcaldia de data 22 de juny de 2011.
S’ACORDA:
PRIMER: Autoritzar al Sr. __________ a utilitzar la sala petita del Sindicat el dia 30 d’abril
de 2013.
SEGON: Aprovar la liquidació corresponent a la taxa de l’ordenança fiscal número 24,
reguladora de la prestació de serveis, utilització i realització d’activitats a la sala polivalent El
Sindicat.
SALA PETITA, primer pis: 100,00 euros / dia o fracció
Neteja de la sala: Tarifa 3: 100,00 euros
Total a liquidar: 100,00 € + 100,00 € = 200,00 €
TERCER: Notificar aquest acord al Sr. ______________.”

16) INFORMACIONS ALCALDIA I REGIDORIES
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Per part dels responsables de les diferents àrees de govern s’informa de diverses gestions
realitzades des de la darrera Junta de govern, entre altres:
17) PRECS I PREGUNTES
No se’n formulen.
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixecà la sessió, i per fer-hi constar el
què s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del Sr. Alcalde,
en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
i correlativament
fins el
.
Vist i plau
L’alcalde

El secretari.
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