ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
BALSARENY.
Caràcter: Ordinària
Lloc: Ajuntament de Balsareny
Data: 12 de febrer de 2009
Objecte: Realitzar sessió ordinària de la junta de govern local de l’Ajuntament de Balsareny
Horari: Inici: A les 8 de la tarda (20:00 h)
Acabament: Falten cinc minuts per les dotze de la nit ( 23:55 h)
Assistents:
____________________, alcalde, presideix la sessió
_____________________, 1n tinent d’alcalde
_____________________, 2r tinent d’alcalde
_____________________, 3a tinent d’alcalde
Hi són presents, sense participar en les deliberacions i les votacions, els regidors, Srs.
________________Actua de secretari el Sr. ________________________.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1.- Aprovació acta sessió anterior (5-2-2009)
2.- Aprovació expedients llicències d’obres (Expedient número 52/2008, 79/2008, 9/2009 i
11/2009)
3.- Aprovació expedient ocupació de la via pública (Expedient número 3/2009)
4.- Autorització per muntar una grua
5.- Aprovació incoació dels expedients per infraccions de circulació
6.- Aprovació imposició sancions per infraccions de circulació
7.- Aprovació concessió subvenció
8.- Aprovació certificació número 6 de les obres de “remodelació i adequació dels carrers
del casc antic 1a separata”
9.- Aprovació relació de factures
10.- Aprovació indemnització serveis extraordinaris del personal
11.- Aprovació indemnització per serveis
12.- Sol·licitud de la Societat Ocellaire demanant la utilització d’un local
13.- Sol·licitud dels Pastorets de Balsareny demanant la utilització de la sala sindicat els
dissabtes
14.- Sol·licitud dels Pastorets de Balsareny demanant la utilització de la sala sindicat per
realitzar l’assemblea general extraordinària
15.- Informacions alcaldia i regidories
16.- Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde, Sr. Jaume Rabeya i Casellas, 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
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 5 de febrer de 2009.
Trobada aquella conforme, va ésser aprovada per unanimitat dels assistents.

2) APROVACIÓ EXPEDIENTS LLICÈNCIA D’OBRES (EXPEDIENT NÚMERO 52/2008,
79/2008, 9/2009 i 11/2009)
Prèvia deliberació i examinats els expedients corresponents s'aproven per unanimitat els
següents acords:
2.1)
“Atès l’expedient 052/2008 de llicència d’obres sol·licitada per l’empresa
_____________________ per realitzar les obres d’obertura i reposició de 76 m. de rasa i
estesa de 83 m. de nova línia subterrània de 25 kV i obertura i reposició de 18 m. de rasa i
estesa de 56 m. de línia subterrània de BT a la Carretera ________
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 25 de juny
de 2007.
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 052/2008 Llicència d’obres per a obertura i reposició de 76 m. de rasa i estesa
de 83 m. de nova línia subterrània de 25 kV i obertura i reposició de 18 m. de rasa i estesa
de 56 m. de línia subterrània de BT
Sol·licitant: Srs. ____________________Adreça: Carretera ___________________
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 :
- De forma prèvia a l’inici de les mateixes cal posar-ho en coneixement dels serveis
tècnics municipals perquè aquest en pugui fer el seguiment corresponent
- El replè de la rasa es compactarà al 98% PM, si els serveis tècnics municipals ho
creguessin convenient podran exigir la realització de les corresponents proves que
aniran a càrrec del sol·licitant
- La reposició de paviments es realitzarà amb materials de les mateixes característiques
que els existents
- Sempre la rasa es realitzarà per la vorera i si això no fos possible, de forma prèvia es
comunicarà als serveis tècnics municipals
- Cal garantir la circulació de vehicles i vianants pel carrer i per tant cal programar les
obres de manera que no sigui necessari el tall del mateix
- Les obres es senyalitzaran de forma acurada perquè siguin perfectament visibles i
segures tant de dia com de nit
- La runa es retirarà de forma immediata i no es deixarà a la via pública o si és així es
dipositarà en un contenidor

-

La reposició de paviment asfàltic es farà de manera que sobrepassi 20 cm per cada
una de les bandes de la rasa i d’aquesta manera evitar que la junta de l’aglomerat
coincideixi amb el tall de la rasa

LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS , INSTAL·LACIONS I OBRES.
Base liquidable 3.008,00 euros x 2'78% = 83,62 euros
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

2.2)
“Atès l’expedient 079/2008 de llicència d’obres sol·licitada per l’empresa _____________ per
realitzar les obres d’estesa de línia aèria de baixa tensió sota el cementiri i túnel de la C-16.
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 25 de juny
de 2007.
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 079/2008 Llicència d’obres per a estesa de línia aèria de baixa tensió
Sol·licitant: Srs. _____________________________
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: Les que s’expliciten en els informes elaborats pels Serveis
Territorials de Carreteres a Barcelona del Departament de Política Territorial i Obres
Públiques de la Generalitat de Catalunya i de l’Agència Catalana de l’Aigua, dels qual
s’adjunta una còpia.
LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS , INSTAL·LACIONS I OBRES.
Base liquidable 2.000,00 euros x 2'78% = 55,60 euros
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

2.3)

“Atès l’expedient 009/2009 de llicència d’obres sol·licitada pel Sr. ______________ per
realitzar les obres de treure fals sostre i paviment del Carrer __________
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 25 de juny
de 2007.
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 009/2009 Llicència d’obres per a treure fals sostre i paviment
Sol·licitant: Sr. ________________________ Adreça: Carrer ________________
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 : No n’hi ha.
LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS , INSTAL·LACIONS I OBRES.
Base liquidable 1.700,00 euros x 2'78% = 47,26 euros
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

2.4)
“Atès l’expedient 011/2009 de llicència d’obres sol·licitada per _____________________ per
realitzar les obres de repassar la teulada del Carrer ___________
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 25 de juny
de 2007.
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 011/2009 Llicència d’obres per a repassar la teulada
Sol·licitant: Srs. _________________ 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 : No n’hi ha.
LIQUIDACIÓ IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS , INSTAL·LACIONS I OBRES.
Base liquidable 700,00 euros x 2'78% = 19,46 euros
SEGON: Notificar aquesta resolució a la persona interessada."

3) APROVACIÓ EXPEDIENT OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA (EXPEDIENT NÚMERO
3/2009)
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
"Examinada la sol·licitud de data 2 de febrer de 2009, de l’empresa _____________ referent
a la col·locació d’un contenidor al Carrer __________________________
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 als
articles 21.1.q) de la Llei 7/85 reguladora de les Bases de Règim Local de Catalunya, i en ús
de les atribucions delegades per decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007.
S'ACORDA:
PRIMER: Concedir llicència d'ocupació temporal de domini públic a favor de l’empresa
_________al Carrer _________________ consistent en la col·locació d’un contenidor a la
via pública.
SEGON: La llicència està subjecte al compliment de les següents condicions:
1) El període per ocupar la via pública amb un contenidor és de 3 dies.
2) La zona d’obres es tancarà i senyalitzarà de forma visible.
La ubicació concreta del contenidor estarà sempre dintre del perímetre determinat per
l'Ajuntament a tal efecte.
3) Serà responsabilitat del titular de l’autorització la neteja de l’entorn de les obres.
TERCER: Aquesta autorització 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 l’autorització 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 14 reguladora de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb
mercaderies, materials de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres
instal·lacions anàlogues se’n derivarà la següent liquidació provisional:
6,00 m2 x 3 dies x 0,156 €/dia = 2,81 €
SISÈ: Notificar aquest acord a l'interessat."

4) AUTORITZACIÓ PER MUNTAR UNA GRUA
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Examinada la sol·licitud de data 11 de febrer de 2009, de l’empresa
________________________, referent a l’autorització per a la instal·lació d’una grua torre
per a les obres de la Carretera _______________, per a la construcció d’una adició d’una
planta primera i sota coberta segons llicència 97/2007 aprovada segons acord de la junta de
govern local de 4 d’octubre de 2008.
D’acord amb l’informe dels Serveis Tècnics municipals de data 12 de febrer de 2009.
En ús de les atribucions delegades per decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007.
S’ACORDA:
PRIMER: Autoritzar el muntatge de la grua esmentada a la _________________
SEGON: Condicionar l’autorització de muntatge al compliment dels següents requisits:
a) El muntatge l’ha de realitzar una empresa instal·ladora-mantenidora de grues torre
autoritzada pel Departament d’Indústria de la Generalitat de Catalunya.
b) Cal fer esment que aquesta autorització no comprèn la seva posta en funcionament, que
només podrà autoritzat l’esmentat Departament d’Indústria mitjançant una de les entitats
d’inspecció i control (EIC).
c) Realitzats aquests tràmits cal presentar a aquest Ajuntament, còpia dels impresos GR1GR2 i GR3 degudament legalitzats pel Departament d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya.
TERCER: Notificar aquest acord a l’empresa _____________________”

5) APROVACIÓ INCOACIÓ DELS EXPEDIENTS PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Examinada la proposta d’infraccions pendents d’acordar la incoació dels seus expedients
per realitzar llur requeriment de pagament relacionada com a annex únic 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 68.2 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
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007
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 09006939 que s’acompanyen com a annex únic a aquesta resolució.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària.”

6) APROVACIÓ IMPOSICIÓ SANCIONS PER INFRACCIONS DE CIRCULACIÓ
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“Examinada la proposta d’imposició de sancions per infraccions de circulació que es
relaciona a l’annex únic a aquesta resolució.
Vist que d’acord amb els tràmits de la unitat de multes de l’Organisme de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona les denúncies esmentades no han estat pagades i ha
transcorregut el termini reglamentari sense que consti que s’hagi formulat al·legacions per
part de les persones interessades.
Atès que les denúncies han estat realitzades per infraccions comeses en vies urbanes de
Balsareny.
D’acord amb el que es disposa a l’article 68.2 del RDL 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
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i el decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007
pel qual es deleguen competències a aquesta junta de govern.
S’ACORDA:
PRIMER: Imposar les sancions per infraccions de circulació relacionades amb el número
09007113 que s’acompanya com a annex únic a aquesta resolució.
SEGON: Notificar aquesta resolució a la Unitat de Multes de l’Organisme de Gestió
Tributària.”

7) APROVACIÓ CONCESSIÓ SUBVENCIÓ
Per acord de la Junta de Govern Local s’acorda deixar aquest punt sobre la taula.

8) APROVACIÓ CERTIFICACIÓ NÚMERO 6 DE LES OBRES DE “REMODELACIÓ I
ADEQUACIÓ DELS CARRERS DEL CASC ANTIC 1A SEPARATA”
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Examinada les CERTIFICACIÓ D’OBRES número 6, corresponent a l’obra adjudicada a
l‘Empresa ___________________________ per les obres de “Remodelació i adequació dels
carrers del casc antic 1ª Separata” , i supervisada per l’Arquitecte ____________________

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 25 de juny de 2007.
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar la certificació d’obres esmentades anteriorment i reconèixer les
obligacions amb càrrec al pressupost municipal del 2.008 que es deriva d’aquesta
CERTIFICACIÓ D’OBRES número 6, i que ascendeix a l’import de 22.368,36€ ( Vint-i-dos
mil tres-cents seixanta-vuit amb trenta-sis cèntims) .
SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions reconegudes quan les disponibilitats de la
tresoreria ho permetin.”

9) APROVACIÓ RELACIÓ DE FACTURES
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Examinada la relació de factures F/2009/1 elaborada per la regidoria d’hisenda.
D’acord amb els articles 183 i següents del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, en virtut de les
atribucions establertes a l’apartat g) 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
d’acord amb el decret d’alcaldia de 30 de juny de 2003 pel qual es deleguen competències a
aquesta Junta de Govern.
S’ACORDA:
PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer, amb càrrec al pressupost municipal de 2.009, les
obligacions que es detallen a la relació de factures nº F/2009/1 per un import total de
58.240,74 euros.
SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.
TERCER: Acceptar l’endossament de les factures de l’empresa ____________________ a
favor de Caixa d’Estalvis de Manresa, compte 2041.0753.10.0040000092, i que ascendeixen
a l’import de 7.694,54 €.”

10) APROVACIÓ INDEMNITZACIÓ SERVEIS EXTRAORDINARIS DEL PERSONAL
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la proposta del regidor de l'Àrea d'Hisenda i Règim Intern per tal que es retribueixin
les hores realitzades pel personal dels auxiliars de policia local fora de la jornada laboral.
Considerant necessari realitzar el pagament d'aquest imports ja que es correspon a serveis
prestats com a conseqüència de necessitats del servei.
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.

S'ACORDA:
PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions que a continuació es relacionen a
favor del funcionari que s’indica
•

OSCAR CABALLERO MONTERO
___________________________________________

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

11) 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 25
de juny de 2007.
S'ACORDA:
PRIMER: Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions pels serveis realitzats a favor de:
Viatges pubilles..................................................................
Viatge Barcelona.................................................................... €
SEGON: Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.”

12) SOL·LICITUD DE LA SOCIETAT OCELLAIRE DEMANANT LA UTILITZACIÓ D’UN
LOCAL
Per acord de la Junta de Govern Local s’acorda deixar aquest punt sobre la taula.

13) SOL·LICITUD DELS PASTORETS DE BALSARENY DEMANANT LA UTILITZACIÓ
DE LA SALA SINDICAT ELS DISSABTES
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“
Atesa
la
sol·licitud
de
data
11
de
febrer
de
2009,
del
Sr.
____________________________en representació dels Pastorets de Balsareny, per poder
utilitzar la sala del Sindicat en motiu de la realització d’una obra de teatre, per assajar tots
els dissabtes, de les 15:30 a les 17:30h, fins a l’estrena de l’obra el proper dia 20 de juny de
2009.

Considerant que el llarg període de temps pel qual es sol·licita la utilització de la sala del
Sindicat no possibilita que hi pugui haver una autorització preferent per aquesta entitat, ja
que podria comportar impediments per la utilització de la sala per altres actes.
Entenent però, que és possible una autorització a precari, entenent aquesta com la
possibilitat que l’associació Els Pastorets de Balsareny puguin utilitzar la sala per assajar
sempre i quan no hi hagi cap altre acte o ús autoritzat amb caràcter preferent.
D’ acord amb el decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències
a aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER: Autoritzar, amb caràcter de precari, a l’associació els Pastorets de Balsareny que
utilitzin la sala del Sindicat els dissabtes, de les 15:30 a les 17:30h per assaigs de teatre, fins
a l’estrena de l’obra el dia 20 de juny de 2009, sempre que no hi hagi cap altre acte o ús
autoritzat que ho impedeixi.
SEGON: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
TERCER: Notificar aquest acord als Pastorets de Balsareny.”

14) SOL·LICITUD DELS PASTORETS DE BALSARENY DEMANANT LA UTILITZACIÓ
DE LA SALA SINDICAT PER REALITZAR L’ASSEMBLEA GENERAL EXTRAORDINÀRIA
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud de data 11 de febrer de 2009, del Sr. ______________________ en
representació dels Pastorets de Balsareny, per poder utilitzar la sala el Sindicat el dia 19
d’abril de 2009, per realitzar l’assemblea general extraordinària de l’associació.
Atès que un cop revisats els horaris de la sala, no hi ha cap inconvenient en que es realitzi
l’esmentada assemblea.
D’acord amb el decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a
aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER: Autoritzar als Pastorets de Balsareny que utilitzi la sala del Sindicat el proper dia
19 d’abril de 2009, per realitzar l’assemblea general extraordinària de l’associació de les
11’00h fins a les 15’00h.
SEGON: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
TERCER: Notificar aquest acord als Pastorets de Balsareny.”

15) INFORMACIONS ALCALDIA I REGIDORIES
Per part dels responsables de les diferents àrees de govern s’informa de diverses gestions
realitzades des de la darrera Junta de govern.

16) 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

