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DISPOSICIONS
DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I RELACIONS INSTITUCIONALS
DECRET 117/2014, de 5 d'agost, pel qual s'aprova la constitució de l'entitat municipal descentralitzada de
Sant Miquel de Balenyà, al terme municipal de Seva.
D’acord amb el que estableix l’article 79 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, el Ple de l’Ajuntament de Seva, en data de 17 de setembre
de 2012, va iniciar l’expedient per a la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de
Balenyà.
En la sessió extraordinària de 8 d’abril de 2013, el Ple de l’Ajuntament de Seva va aprovar, amb el quòrum de
la majoria absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, la constitució d’aquesta entitat municipal
descentralitzada, d’acord amb la documentació que consta en l’expedient administratiu i que està formada,
entre altres, per la memòria justificativa de la concurrència dels requisits que la normativa vigent preveu per a
la constitució d’una entitat municipal descentralitzada, la qual integra la proposta de les bases que en regulen
la prestació de serveis, el funcionament i el finançament; el document on consta la delimitació territorial, així
com la relació de béns que cal adscriure-hi.
L’expedient va ser sotmès a informació pública, mitjançant la publicació del corresponent anunci en el DOGC
núm. 6359 de 19 d’abril de 2013, en el tauler d’anuncis de la corporació i en la pàgina web de l’Ajuntament de
Seva. Dins el període d’informació pública no es va presentar cap al·legació.
El 10 de juliol de 2013, l’Ajuntament de Seva va fer arribar a la Direcció General d’Administració Local
l’expedient de constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà.
Mitjançant informe de 20 de setembre de 2013, el director general d’Administració Local va informar
favorablement sobre l’expedient administratiu, en considerar que l’expedient ha estat tramitat de forma
correcta i acredita el compliment dels requisits establerts en la legislació de règim local per a la constitució
d’una entitat municipal descentralitzada.
La Comissió de Delimitació Territorial, en sessió de 16 d’octubre de 2013, va emetre informe favorable sobre
l’expedient.
La Comissió Jurídica Assessora, en la sessió de 23 de gener de 2014, va emetre dictamen sobre aquest
expedient, en el qual informa favorablement la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant
Miquel de Balenyà, atès que es compleixen les condicions previstes en l’ordenament jurídic per tal que el nucli
de Sant Miquel de Balenyà es pugui constituir en una entitat municipal descentralitzada.
Per tot això, tenint en compte que està acreditat que en l’àmbit de Sant Miquel de Balenyà concorren
circumstàncies de naturalesa geogràfica, històrica, social, econòmica o administrativa que justifiquen la creació
de l’entitat municipal descentralitzada, que compta amb els recursos suficients per complir les seves atribucions
i que la seva constitució no suposarà una pèrdua de qualitat en la prestació dels serveis generals del municipi
de Seva.
Atès el que disposen els articles 79 i 80 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els articles 39 a 47 del Decret 244/2007, de 6 de
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya;
D’acord amb els informes favorables de la Direcció General d’Administració Local i de la Comissió de Delimitació
Territorial;
A proposta de la vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals, d’acord amb el
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora i amb la deliberació prèvia del Govern,
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Article 1
Aprovar la constitució de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, en el terme municipal
de Seva.

Article 2
La delimitació entre la nova entitat de Sant Miquel de Balenyà i la resta del municipi de Seva és la que consta
en el plànol de la pàgina quatre-cents seixanta-vuit de l’expedient administratiu i que, a efectes il·lustratius,
consta com a annex a aquest Decret. El Departament de Governació i Relacions Institucionals, l’Ajuntament de
Seva i l’òrgan de govern de l’entitat municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà estendran
conjuntament l’acta de delimitació i fitació dels límits aprovats.

Article 3
La participació de la nova entitat en els ingressos de l’Ajuntament de Seva i la divisió patrimonial s’ha de fer
d’acord amb el que disposa la memòria justificativa, que forma part de l’expedient administratiu.

Article 4
L’òrgan de govern que regirà la nova entitat fins a les pròximes eleccions locals es constituirà conforme al que
disposa el Decret 78/1998, de 17 de març, pel qual es regulen les comissions gestores municipals.

Barcelona, 5 d'agost de 2014

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

Joana Ortega i Alemany
Vicepresidenta del Govern i consellera de Governació i Relacions Institucionals

Annex
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