AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE L’AJUNTAMENT DE
BALSARENY.

Número Acta: 15/2011
Caràcter: Ordinària
Lloc: Ajuntament de Balsareny
Data: 21 d’abril de 2011
Objecte: Realitzar sessió extraordinària de la junta de govern local de l’Ajuntament de
Balsareny
Horari: Inici: A 2/4 d’una del migdia (12:30 h)
Acabament: A les dues de la tarda (14:00 h)
Assistents:
________________, alcalde, presideix la sessió
_______________, 1r tinent d’alcalde
_______________, 2n tinent d’alcalde
_______________, 3a tinent d’alcalde

Hi són presents, sense participar en les deliberacions i les votacions, els regidors Sr.
______________ i Sr. __________ i la regidora Sra. ________________
Actua de secretari el Sr. _________________________________

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Aprovació acta sessió anterior (14/4/2011)
2. Aprovació altes de padró
3. Aprovació escomeses d’aigua
4. Aprovació concessió placa de gual
5. Aprovació liquidació del primer trimestre de 2011 corresponent al servei d’abastament
d’aigua potable a l’empresa __________________
6. Sol·licitud informe del ___________per realitzar la “XXX Cursa Ciclista del Llobregat”
7. Sol·licitud del ______________ Balsareny demanant material per a la trobada de clàssics
8. Sol·licitud de ______________ demanant la utilització de la sala sindicat
9. Sol·licitud de l’_______________ demanant la utilització de la sala sindicat
10. Sol·licitud del col·lectiu ______________ demanant la utilització de la sala sindicat
11. Sol·licitud de la _____________ demanant material per a la festivitat del Casal
12. Sol·licitud anul·lació autorització per a l’ocupació de la via pública
13. Aprovació modificació del pressupost 3/11
14. Informacions alcaldia i regidories
15. Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
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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
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 14 d’abril de 2011.
Trobada aquella conforme, va ésser aprovada per unanimitat dels assistents.

2) APROVACIÓ ALTES DE PADRÓ
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ 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 25 de juny de 2007.
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.”

3) APROVACIÓ ESCOMESES D’AIGUA
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud presentada per l’autorització per la instal·lació d’escomesa i comptador
provisional d’aigua per obres.
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics municipals.
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
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Local de Catalunya, i de les atribucions delegades per decret d'Alcaldia de 25 de juny de
2007.
S'ACORDA:
Aprovar la sol·licitud presentada per l’autorització per la instal·lació d’escomesa i comptador
provisional d’aigua per obres, aprovant alhora la liquidació de la taxa corresponent d’acord
amb l’Ordenança Fiscal número 11
NOM

ADREÇA

_____________________________

TAXA

C/. ________________

16,00 EUROS”

4) 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 Carrilet, s/n.
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 25 de juny de 2007.
S'ACORDA:
PRIMER: Aprovar la sol·licitud presentada per la concessió de placa de gual, atorgant la
placa número 487.
SEGON:. Aprovar la següent liquidació de la taxa corresponent d’acord amb l’ordenança
fiscal número 7.
NOM

ADREÇA

_________________

C/ ______________

TAXA
60,00 EUROS

TERCER: Notificar aquesta resolució a les persones interessades.”

5) APROVACIÓ LIQUIDACIÓ DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2011 CORRESPONENT AL
SERVEI D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE A L’EMPRESA _____________
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
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“ Examinada la Liquidació corresponent al servei d’abastament d’aigua del PRIMER
trimestre de 2011, presentada per l’empresa _____________
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 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències a
aquesta Junta de Govern.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar, disposar i reconèixer amb càrrec al pressupost municipal de 2.011, les
obligacions que es deriven de la Liquidació del primer trimestre de 2011, i que ascendeixen
a un import total de 50.792,36 euros (IVA inclòs).
SEGON.- Ordenar el pagament de les obligacions anteriorment reconegudes.
TERCER- Reconèixer drets per un import total de 48.568,47 euros (IVA inclòs), en aplicació
de l’ordenança fiscal nº 17, reguladora de la taxa de subministrament d’aigua.
QUART- Aprovar la liquidació presentada per SOREA amb un saldo a favor de SOREA de
2.223,89 euros.”

6) SOL·LICITUD INFORME DEL SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT PER REALITZAR LA
“XXX CURSA CICLISTA DEL LLOBREGAT”
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
" Atesa la sol·licitud de data 21 d’abril de 2011, del ______________, demanant informe per
poder realitzar la “XXX Cursa Ciclista del Llobregat” el proper dia 15 de maig de 2011.
Atès que per part d'aquest Ajuntament no hi ha cap inconvenient en que es celebri
l'esmentada cursa.
D’acord amb les competències delegades a aquesta Junta de Govern Local per Decret
d’Alcaldia de 25 de juny de 2007.
S’ACORDA:
PRIMER: Informar favorablement la cursa ciclista “XXX Cursa Ciclista del Llobregat” el
proper dia 15 de maig de 2011, sens perjudici de l’obtenció de les altres autoritzacions
administratives necessàries i condicionat a que s’adoptin les mesures de seguretat
necessàries.
SEGON: Notificar aquest acord a la persona interessada."
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7) SOL·LICITUD DEL CLUB AUTO-CROSS BALSARENY DEMANANT MATERIAL PER A
LA TROBADA DE CLÀSSICS
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud de data 15 d’abril de 2011, de la Sra. ______________ en representació
del _____________________, demanant el material necessari per la realització de la
trobada de clàssics el dia 24 d’abril de 2011.
Atès que un cop revisats els actes que hi ha previst per aquestes dates no hi ha cap
inconvenient en atendre l’esmentada petició.
En ús de les atribucions delegades per decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007.
S’ACORDA:
PRIMER: Cedir al ________________ Balsareny el material necessari (6 taules, 8 cadires, 1
bidó), per poder realitzar la trobada de clàssics el proper dia 24 d’abril de 2011.
SEGON: Un cop finalitzat l’acte, tornar a l’Ajuntament, el material cedit, amb bon estat.
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada.”

8) SOL·LICITUD DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ 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 15 d’abril de 2011, del Sr. _________ en representació de
_______________, per poder utilitzar la sala del Sindicat el dia 20 de maig de 2011 per fer
un acte electoral.
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 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències
a aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar a _________________ que utilitzi la sala del Sindicat per poder
realitzar un acte electoral el dia 20 de maig de 2011.
SEGON: Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
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TERCER: Notificar aquest acord a ______________________.”

9) SOL·LICITUD DE L’ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS 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 18 d’abril de 2011, del Sr. ________ en representació de
l’________, per poder utilitzar la sala del Sindicat el dia 25 de maig de 2011 per tot el dia, en
motiu de les festes de primavera.
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 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències
a aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER.- Autoritzar a l’_________________ que utilitzi la sala del Sindicat en motiu de les
festes de primavera el dia 25 de maig de 2011.
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’________________.”

10) SOL·LICITUD DEL COL·LECTIU 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 18 d’abril de 2011, del Sr. ________________en representació
del _____________- de Balsareny, per poder utilitzar la sala petita del Sindicat el dia 21 de
maig de 2011 per desenvolupar un taller de telescopis, i el material necessari.
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 25 de juny de 2007 pel qual es deleguen competències
a aquesta Junta de Govern Local.
S’ACORDA:
PRIMER. Autoritzar al _______________de Balsareny que utilitzi la sala petita del Sindicat
el dia 21 de maig de 2011, per realitzar un taller de telescopis.
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SEGON. Cedir al_____________ el material necessari (projector, equip de so, micròfon).
TERCER. Un cop finalitzat l’acte, tornar a l’Ajuntament, el material cedit, amb bon estat.
QUART. Aplicar la bonificació del 100 % de la taxa prevista a l’article 4t. l’ordenança fiscal
número 24.
CINQUÈ. Notificar aquest acord al col·lectiu _______________”

11) SOL·LICITUD DE LA FUNDACIÓ CASAL VERGE DE MONTSERRAT DEMANANT
MATERIAL PER A LA FESTIVITAT DEL CASAL
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atesa la sol·licitud de data 19 d’abril de 2011, de la Sra. ______________ en representació
del ______________ demanant el material necessari per la realització de la festa del
_____________el dia 27 d’abril de 2011.
Atès que un cop revisats els actes que hi ha previst per aquestes dates no hi ha cap
inconvenient en atendre l’esmentada petició.
En ús de les atribucions delegades per decret d’alcaldia de 25 de juny de 2007.
S’ACORDA:
PRIMER: Cedir al _____________el material necessari (equip de música i instal·lació, 3
taules), per poder realitzar la festa del _________________el dia 27 d’abril de 2011.
SEGON: Un cop finalitzat l’acte, tornar a l’Ajuntament, el material cedit, amb bon estat.
TERCER: Notificar aquest acord a la persona interessada.”

12) SOL·LICITUD ANUL·LACIÓ AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ DE LA VIA
PÚBLICA
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ En data 24 de març de 2011, el Sr._______________ en representació del _________, va
sol·licitar llicència d’ocupació de la via pública per posar taules i cadires al carrer
______________, davant del restaurant.
En data 31 de març de 2011, la Junta de Govern Local va aprovar l’esmentada llicència, així
com la liquidació de la taxa municipal per un import de 22,32 €.
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En data 19 d’abril de 2011, la Sra. _______________ en presentació del Restaurant els
Traginers, ha presentat l’anul·lació del permís així com l’anul·lació de la taxa, atès que no
realitzarà l’ocupació de la via pública sol.licitada.
D’acord amb l’article 90 i 91 de la Llei 30/1992, del règim jurídic de les administracions
públiques i procediment administratiu comú.
En ús de les atribucions conferides per la delegació realitzada per decret de 25 de juny de
2007.
S'ACORDA:
PRIMER. Acceptar la renúncia de la llicència d’ocupació de la via pública amb taules i
cadires concedida en data 31-03-2011 al _________, al carrer Carrilet cantonada carrer
Indústria (Expedient núm. 008/2011) i deixar-la sense efecte.
SEGON. Anul.lar la liquidació de la taxa municipal per un import de 22,32 € aprovada en
data 31 de març de 2011
TERCER. Declarar la finalització de l’expedient esmentat i ordenar el seu arxiu.
QUART. Notificar aquesta resolució a l’interessat i a la tresoreria de l’Ajuntament.”

13) APROVACIÓ MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 3/11
Prèvia deliberació i examinat l’expedient corresponent s'aprova per unanimitat el següent
acord:
“ Atès que a l’exercici 2010 es van produir uns romanents de crèdit que estaven emparats
amb projectes finançats amb ingressos afectats.
Atès el que es disposa als articles 47 i 48 del RD 500/90 del 20 d’abril de pressupostos de
les entitats locals i les bases d’execució del pressupost municipal.
Atès que és obligatori incorporar els romanents de crèdit anteriorment indicats provinents de
l’exercici 2010 i per tant modificar el pressupost municipal per l’exercici 2011.
S’ACORDA:
Aprovar la modificació del pressupost 3/11 mitjançant la incorporació dels romanents de
crèdit que estaven emparats amb projectes finançats amb ingressos afectats, i que
seguidament es detallen:
Incorporacions de romanents amb ingrés afectat
DESCRIPCIÓ DE LA DESPESA
155.63400 Adquisició vehicle polivalent
155.64002 Redacció Plans Ordenació Urbanística

42.724,14 €
10.000,00 €
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161.62701
161.62702
321.62200
321.62201
342.62207
342.62208

Millores captació i impulsió ETAP
Substitució dipòsit ETAP
Redacció projecte Llar Infants
Construcció Llar Infants
Reformes pavelló d’esports
Millores pavelló d’esports

36.747,52 €
16.275,86 €
11.963,40 €
965.283,18 €
3.754,96 €
0,01 €
TOTAL 1.086.749,07 €

870.10

FINANÇAMENT
Romanent de tresoreria per despeses amb finançament
afectat.

1.086.749,07 €

14) 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.

15) 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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