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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 6/2014
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 31 de juliol de 2014
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la presidència
de l’alcalde, senyor_______________________
Horari: Inici: A les nou del vespre (21.00 h)
Acabament: Passa un minut de dos quarts de deu del vespre (21.31 h)
Assistents:
________________________________
Secretari:
________________________________
Absències justificades :
__________________________________

ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 29/5/2014
Donar compte de la liquidació exercici 2013
Proposta d’aprovació del compte general 2013
Proposta d’aprovació de la rectificació de l’inventari a 31/12/2013
Proposta d’aprovació de l’establiment dels dies festius locals per a l’any 2015
Proposta d’aprovació per a l’adhesió a la commemoració del centenari de la
mancomunitat de Catalunya
7. Proposta d’aprovació a l’adhesió de Vilanova i la Geltrú a la 14a. Assemblea de la xarxa
de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat
8. Control i fiscalització dels òrgans de govern
a) Donar compte de les resolucions als efectes de control i fiscalització dels òrgans de
govern
b) Precs i preguntes

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor ______________________, 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) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 29/5/2014
Oberta la sessió pel senyor alcalde, demana si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a la minuta de l’acta de la sessió anterior, realitzada el passat
dia 29 de maig de 2014.
VOTACIÓ:
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Sotmesa l’acta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
2) DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2013
Es dóna compte al Ple que per decret d’Alcaldia de 29 de maig de 2014 es va aprovar la
Liquidació del Pressupost de 2013, acord que es transcriu literalment a continuació.
“ DECRET 19/2014
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2013 s’obté, a 31 de desembre de
2013, el resultat següent:
Pressupost de despeses:
Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions reconegudes pendents de pagament ex. corrent

3.432.904,00
95.544,34
3.528.448,34
2.776.344,67
2.776.344,67
2.657.227,17
119.117,50

Exercicis tancats
Saldo d’obligacions reconegudes pendents de pagament a 01-01-2013:
Modificacions saldo inicial i anul·lacions
Total obligacions
Prescripcions
Pagaments realitzats
Obligacions reconegudes pendents de pagament ex. tancats

333.885,73
-6.095,51
327.790,22
0,00
325.175,34
2.614,88

Pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament:
Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:
Modificacions de saldo inicial:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Recaptació:

3.432.904,00
95.544,34
3.528.448,34
3.168.792,31
2.858.105,70
310.686,61
1.445.348,82
-29.069,45
-42.005,89
0,00
420.328,47
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Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici:

953.945,01

Resultat pressupostari de l’exercici:

(+)

(-)
(-)
(+)
(+)

a. Operacions corrents (cap. I a V)
b. Altres operacions no financeres (cap. VI iVII)
1. Total operacions no financeres (a + b)
2. Actius financers (cap. VIII)
3. Passius financers (cap. IX)
Drets reconeguts nets
a. Operacions corrents (cap. I a V)
b. Altres operacions no financeres (cap. VI i VII)
1. Total operacions no financeres (a + b)
2. Actius financers (cap.VIII)
3. Passius financers (cap. IX)
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari no ajustat
Desviacions positives de finançament de l’exercici
Desviacions negatives de finançament de l’exercici
Oblig. reconegudes finançades amb romanent líquid de tresoreria
Resultat pressupostari ajustat

3.168.792,31
0,00
3.168.792,31
0,00
0,00
3.168.792,31
2.474.993,93
31.519,66
2.506.513,59
0,00
269.831,08
2.776.344,67
392.447,64
0,00
1.265,66
9.196,00
402.909,30

2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, així com la
regla 341.1 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per quantificar el romanent de
tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es considerin de difícil o
impossible recaptació. Al respecte s’han aplicat els percentatges mínims establerts a la
normativa aplicable així com les recomanacions establertes per la sindicatura de comptes,
incrementats per aquelles previsions singulars que, justificadament, s’ha considerat
convenient aplicar com a mesura de prudència comptable. Alhora, per obtenir l’import del
romanent de tresoreria no compromès s’ha deduït l’import del Romanent de tresoreria
destinat al finançament d’incorporacions de Romanent. Del romanent de tresoreria no
compromès, s’ha de restar l’import afectat per l’article 32 de la Llei 2/2012, que és
equivalent a l’import de la capacitat de finançament obtinguda a la liquidació. La destinació
de l’import afectat pot ser: a) la reserva per un fons de solvència d’un import equivalent al
pendent de pagament pressupostari, b) la diferència es podrà destinar al finançament
d’inversió sostenible, sempre que es compleixi el termini mig de pagament i fins el límit de
no generar necessitat de finançament a 2014, c) a reduir l’endeutament net.
Considerant que la quantia del fons de solvència a que anteriorment s’ha fet esment és
inferior a la necessària per garantir el pagament de les obligacions dins el termini legal
establert a tal efecte, és convenient reservar una part del romanent de tresoreria no afectat
per l’article 32 de la Llei 2/2012 a complementar el fons de solvència, de forma que l’import
d’aquest no sigui inferior al 20% del recursos recaptats per operacions corrents.
Romanent de tresoreria:
1.
2.

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)

Fons líquids a la tresoreria a final d’exercici
Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

937.427,91
1.342.058,16
310.686,61
953.945,01
77.426,54
0,00
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3.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X

(-)
(+)
(+)
(+)
(-)

Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Romanent de tresoreria total (1+2-3)
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
Romanent compromès a incorporar amb càrrec al Romanent
general
Romanent de Tresoreria no compromès (IV-V)
Romanent de Tresoreria afectat article 32 Llei 2/2012
Romanent de Tresoreria no afectat Llei 2/2012 (VI-VII)
Reserva voluntària per fons de solvència
Romanent de Tresoreria no afectat Llei 2/2012 ni reserva FS
(VII-IX)

389.519,90
119.117,50
2.614,88
267.787,52
0,00
1.889.966,17
805.899,54
45.123,13
1.038.943,50
0
1.038.943,50
354.854,72
684.088,78
426.787,00
257.301,78

3. Respecte als requeriments de la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la liquidació de l’exercici 2013 compleix els objectius
marcats en l’esmentada llei, tal i com es detalla en el resum següent. La concreció dels
càlculs emprats per la determinació del compliment dels esmentats objectius es detalla en
l’informe específic inclòs a l’expedient de la liquidació.
Capacitat / necessitat de finançament:
(+)
(-)
(+/-)

Ingressos dels capítols I a VII
Despeses dels capítols I a VII
Ajustaments SEC 95
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

3.168.792,31
2.506.513,59
-307.423,56
354.855,16

Regla de la despesa:
Base exercici anterior
Taxa límit de creixement aprovada pel Ministeri
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

2.355.061,73
1,70
106.355,22
2.501.453,00

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos
Ajustaments SEC95
Aplicacions no financeres, llevat interessos

2.500.475,78
0
2.500.475,78

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Ajustaments SEC95
Despesa finançada amb subvencions
Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual
Marge a la Regla de la Despesa
Taxa implícita d’increment

140.121,60
1.265,66
141.387,26
0
2.359.088,52
142.364,48
- 4,35 %

Objectiu del deute: (ingressos corrents = Drets Reconeguts nets cap. I a V – DR finalistes)
Deute viu en termes SEC95

1.176.824,76
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% d’endeutament sobre els ingressos corrents
Deute viu en termes de Tutela Financera (sense PIE)
% d’endeutament sobre els ingressos corrents

37,20%
1.083.626,77
34,25%

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les
despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments
ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest
les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets
reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de
desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 3 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera preveu que la elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos en
l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, es realitzarà en un marc d’estabilitat pressupostària,
coherent en la normativa europea.
5. Vist l'informe del Secretari-interventor i consultat el regidor d'Hisenda.
6. Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 191.3 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.
RESOLC:
PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
SEGON: Que d'acord amb l'article 193.4 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, es doni compte al
Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri i es transmeti còpia de
l'expedient a l'Administració de l'Estat i a la Delegació Territorial a Barcelona de la
Generalitat de Catalunya.”
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL 2013
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Atès el que es disposa a l’article 208 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, en relació amb
l’aprovació del Compte General de les Corporacions Locals.
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Examinat l’expedient, havent comprovat que s’ha emès el corresponent informe per part de
la Comissió Especial de Comptes i que s’ha exposat al públic mitjançant edicte publicat al
Butlletí Oficial de la Província del dia 25 de juny de 2014 al 29 de juliol de 2014, període
durant el qual no s’han presentat observacions o reclamacions, es proposa al Ple l’adopció
dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el compte general del pressupost municipal corresponent a l’exercici de
2013.
SEGON: Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
4) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA RECTIFICACIÓ DE L’INVENTARI A 31/12/2013
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Atès que l’art. 222 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, estableix que els ens locals han de portar
un inventari de llurs béns, el qual ha de ser objecte d’actualització continuada sens perjudici
de la seva rectificació anual.
Atès el que disposen els art. 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens locals de
Catalunya aprovat per decret 336/1988 de 17 d’octubre, en relació a l’obligatorietat de portar
un inventari general, la seva estructura i característiques.
Atès que la rectificació ha de reflectir les incidències de tota mena sobre els béns, drets i
obligacions del patrimoni de l’Ajuntament de Balsareny.
Vist l’informe jurídic del secretari interventor de data 14 de maig de 2014 i d’acord amb les
atribucions establertes a l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets d'aquest
Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2013. A conseqüència d’aquesta rectificació
l’inventari de béns i drets a la data esmentada queda fixat d'acord amb les següents dades:

ACTIU
BÉNS DOMINI PÚBLIC- ÚS PÚBLIC
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions

9.851.468,31
0,00
0,00
0,00

2533
Valor actual
BÉNS DOMINI PÚBLIC- SERVEI PÚBLIC
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

9.851.468,31

12.804.586,61
17.956,31
5.626,82
4.840.070,37
7.976.845,73

BÉNS COMUNALS
Valor actual
BÉNS PATRIMONIALS
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

0,00

1.379.361,47
8.210,00
0,00
575.270,12
812.301,35
0,00

BÉNS I DRETS DE TERCERS
DIPOSITATS O LLIURATS A L'ENS
LOCAL I REVERSIBLES AL SEU FAVOR
BÉNS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS
O A PARTICULARS PERÒ REVERTIBLES
A L'ENS LOCAL
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

741390,02
0,00 
0,00
519652,94
221.737,08
PASSIU

EMPRÈSTITS I DEUTES LOCALS
PRÉSTECS PENDENTS D'AMORTITZAR PER
TERMINI SUPERIOR A UN ANY

0,00
1.083.626,77

DESPESES PLURIANUALS RECONEGUDES
PEL PLE

0,00

OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL
DE LA CORPORACIÓ

0,00

VALOR TOTAL ACTIU
VALOR TOTAL PASSIU
TOTAL PATRIMONI NET A 31-12-2013

PATRIMONI NET
18.862.352,76
1.083.626,77
17.778.725,99

SEGON: Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada, al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Administració de
l'Estat.”
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VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
5) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ESTABLIMENT DELS DIES FESTIUS LOCALS PER
A L’ANY 2015
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya ha sol·licitat que es
proposi la data de les festes locals per l’any 2015, la qual ha de ser comunicada abans del
30 de setembre de 2014.
En conseqüència, es proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya
que estableixi com a festes locals de Balsareny per l’any 2015 els dies 9 de febrer i 25 d’abril
de 2015.
SEGON: Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.”
INTERVENCIONS:
La senyora__________posa de manifest que al seu grup els hi ha expressat força gent que
seria millor alternar el dia de festa local dels traginers entre dilluns i divendres ja que, si bé
pel comerç potser és millor un dia, per les indústries i els seus treballadors seria millor l’altre.
Tant l’alcalde com la senyora _____________ indiquen que la major part de les empreses
van per còmput anual d’hores i que, per tant, no segueixen els dies festius locals. D’altra
banda el comerç en general prefereix clarament que el festiu local sigui dilluns.
El senyor Diaz va demanar si s’havia fet algun sondeig al respecte i el senyor __________
va comentar que fa temps que es va fer i que hi havia respostes de tot tipus.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 7 vots a favor de CiU i 3
abstencions dels grups d’ERC i socialistes.

6) PROPOSTA D’APROVACIÓ PER A L’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL
CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions
Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic
Palau de la Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de
redactar l’estatut de la Mancomunitat de Catalunya.
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El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de
1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions
i va ser escollit com a president de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el
president de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable
inspirador de tot aquell procés.
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents – des
de les viàries fins a les educatives i culturals.
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora
de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres
pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació
fins als nostres dies.
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i
nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a
estructures i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre
d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles
Arts, l’Escola Industrial o l’Escola de Treball.
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la Mancomunitat, i, és per
això que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar
a la societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució.
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la
Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem
on som. Perquè certament la gent de la Mancomunitat sabien el que es feien, com si
s’haguessin avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia
el 1917:
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima
catalana un petit cos d’administració subordinada: una província. Tots, anant més o menys
enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a
Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix
imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”.
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Adherir-nos a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya,
tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programarne actes, si s’escau.
SEGON: Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i
efectes.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde fa un breu resum de la història de la Mancomunitat i del què va representar per
Catalunya, especialment en la vessant de la planificació territorial i de projectes culturals.
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VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
7) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE VILANOVA I LA
GELTRÚ A LA 14A. ASSEMBLEA DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA
SOSTENIBILITAT
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Les ciutats i els pobles tornem a posar de manifest que els experts en canvi climàtic de
l’Intergovernamental Panel on Climate Change (IPCC) han reafirmat en el seu Cinquè
informe d’Avaluació, que les activitats humanes tenen un impacte sobre el clima de la Terra.
També, l’Agència Europea de Medi Ambient i el Grup d’experts sobre el Canvi Climàtic de
Catalunya (GECC) assenyalen que el canvi climàtic amenaça les diferents regions d’Europa
i del nostre país a través d’una sèrie de variacions graduals i apreciables, com ara l’augment
de la temperatura, les alteracions del vent i les precipitacions, pèrdua de biodiversitat, la
major freqüència d’inundacions o episodis climàtics severs.
El canvi climàtic es considera ja un fet important a tenir en compte en la planificació del
nostre present i futur. Ja fa un temps que tenim assumida la necessitat de mitigar el canvi
climàtic. I ara hem de pensar també en l’adaptació, entesa com la resiliència dels
ecosistemes i dels sistemes socials, capaços d’adaptar-se a les pertorbacions. En cas
contrari, els costos pels danys ocasionats seguiran augmentant. Mitigació i adaptació al
canvi climàtic són ja dues cares de la mateixa moneda, complementàries i que cal afrontar
per igual.
La previsió d’efectes, doncs, és diversa i afectarà de manera patent els ecosistemes i la
dinàmica de les societat humanes. Un dels pronòstics més indiscutibles, en el qual, i en nom
de tots els municipis litorals del país, es vol fer èmfasi des del municipi que avui ens acull, és
l’impacte important que tindrà el canvi climàtic sobre el litoral i l’ambient marí. És notori que
la major part de les ciutats del món estan ubicades al litoral, la qual cosa fa palesa la
dimensió planetària de la problemàtica, i que cal contemplar la interrelació internacional de
la qüestió. Els impactes del canvi climàtic són, per tant, d’especial rellevància en el nostre
entorn geogràfic i cultural del mar mediterrani.
Els ambients litorals i marítims són fonamentals en les dinàmiques ecològiques i la seva
alteració tindrà repercussions socials i econòmiques de gran calat: canvis en el litoral i els
ecosistemes marins, afectació a sediments, pèrdua de sorres i de superfície de platja,
reorientació de la línia de costa, acumulació de sorres i danys en les infraestructures litorals,
augment del nivell del mar i canvis en la intensitat, freqüència i direcció de l’onatge.
A més, caldrà tenir en compte l’adaptació de les infraestructures urbanes competents en la
gestió del cicle de l’aigua, per tal que puguin fer front als potencials impactes del canvi
climàtic. Així doncs, caldrà reduir la vulnerabilitat de les instal·lacions d’aigua davant
fenòmens meteorològics extrems.
En conclusió, el canvi climàtic té una influència del canvi climàtic sobre les nostres societats,
però especialment sobre els sectors i territoris més vulnerables.
Les autoritats locals som agents clau en la implementació de mesures d’adaptació que
millorin la resiliència del territori en àmbits com ara l’ordenació del territori, la salut, la
protecció civil i el medi ambient. Les accions d’adaptació comporten oportunitats i milloren la
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qualitat de vida de la ciutadania, promouen el desenvolupament sostenible, estimulen la
inversió de projectes basats en la resiliència i creen llocs de treball i, per tant, s’han
d’integrar en les polítiques i en la planificació urbana.
La Unió Europea proposa introduir l’adaptació al canvi climàtic en el Pacte dels alcaldes i les
alcaldesses per una Energia Sostenible Local, amb el llançament d’una iniciativa per
promoure un compromís voluntari a incorporar estratègies locals d’adaptació i activitats de
sensibilització. El pacte ofereix un marc prometedor per tal que les ciutats i els pobles
prenguin mesures i creïn xarxes on la mitigació i l’adaptació puguin considerar-se deforma
integrada.
En conclusió, els municipis tenim un paper fonamental en l’aplicació de les estratègies
esmentades i, en conseqüència ens correspon la responsabilitat de liderar la lluita contra el
canvi climàtic.
És per tot això que es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Contribuir a l’adaptació de les ciutats i pobles i al desenvolupament de territoris
resilients i, ja que això és també una oportunitat per detectar vulnerabilitats i planificar la
gestió municipal enfront dels riscs. Això comporta millorar la nostra capacitat d’adaptació a
través de la creació d’estratègies d’adaptació local al canvi climàtic, o bé de la integració de
l’adaptació al canvi climàtic als nostres plans, conjuntament amb altres ens locals, amb el
suport de les diputacions, com a ens coordinadors, i de la Generalitat de Catalunya, i en un
termini no superior a dos anys.
SEGON: Definir estratègies d’adaptació d’acord amb una metodologia que inclogui
l’avaluació dels riscos com a base per prioritzar les accions, cal doncs, fer una diagnosi de
vulnerabilitat, identificar els riscos i els recursos necessaris per afrontar-los i, establir les
mesures d’adaptació. La posada en pràctica de l’estratègia ha de comportar l’avaluació del
progrés i la revisió d’acord amb els canvis de l’entorn i de les noves prioritats.
TERCER: Mobilitzar els agents implicats i treballar plegats per reduir la vulnerabilitat local,
compartir l’experiència i els coneixements, i informar la ciutadania i els mitjans locals sobre
l’evolució de l’estratègia d’adaptació, així com encoratjar altres ciutats i pobles a unir-se a la
iniciativa.
QUART: Promoure la gestió i la protecció integral de l’espai marí, amb altres ciutats de
l’entorn mediterrani, conscients que és un dels àmbits més perjudicats pel canvi climàtic amb
el previsible augment del nivell del mar i, alhora, un dels més decisius en el manteniment de
la sostenibilitat territorial, especialment al nostre país, que disposa d’un front litoral extens
que concentra bona part de la població. Constatem, a més, que l’espai marí és una de les
majors reserves de biodiversitat del nostre territori, una font molt important de recursos per a
les economies locals i un patrimoni cultural de primer ordre.
CINQUÈ: Preveure les accions d’adaptació i de prevenció de riscos relacionades amb els
impactes del clima – inundacions, precipitacions intenses, incendis, tornados i mànegues,
temperatures extremes i onades de calor, episodis de sequera -, sobre els ecosistemes
terrestres i els sistemes urbans – increment de l’efecte illa de calor-, i els seus efectes sobre
l’agronomia, el verd urbà, de l’entorn rural, la salut de la població i sobre el turisme. I
preveure i posar en marxa mesures i programes per tal la influència del canvi climàtic no
recaigui sobre la població més vulnerable.
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SISÈ: Actuar per una gestió sostenible i eficient del cicle de l’aigua que ens permeti tenir
més capacitat de reacció enfront dels canvis, sense oblidar la gestió bàsica quotidiana. Les
accions passen per un ús eficient del recurs hídric i per l’increment i la garantia de la
disponibilitat de fonts d’abastament en qualitat i quantitat, l’augment dels recursos
complementaris, la protecció i recuperació dels aqüífers, - sobretot en l’àmbit costaner, amb
risc d’intrusió salina-, el sanejament adequat de les aigües residuals, i el desenvolupament
de l’adaptació de les instal·lacions i infraestructures del cicle de l’aigua de proveïment i
sanejament.
SETÈ: Garantir la coordinació de les polítiques de mitigació i adaptació, de manera que les
mesures adoptades en qualsevol dels dos aspectes no vagi en detriment de l’altre. Aquest
enfocament coordinat és essencial per desenvolupar les mesures d’adaptació de forma
eficaç a escala local.
VUITÈ: A fer difusió d’aquest acord en els mitjans de comunicació generals i locals, als
òrgans de participació ciutadana i a les xarxes socials.
NOVÈ: Notificar aquest acord a la presidència de la xarxa.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que cada any es fa una declaració en el marc de l’Assemblea anual de
xarxa de ciutats i pobles cap a la sostenibilitat i la senyora __________explica, breument, el
contingut i objectius de la declaració d’aquest any.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

El senyor alcalde, en aplicació, per remissió de l’article 113 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de l’article 91.4 d’aquest reglament,
argumenta la conveniència d’incorporar un punt a l’ordre del dia per urgència.
Per unanimitat dels membres del Ple s’acorda incloure, per urgència, els següents punts a
l’ordre del dia:
DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2N TRIMESTRE 2014
RELATIU A LA LLEI 15/2010
Es dóna, d’acord amb els articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació
de la Llei sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions, compte al ple que
s’ha realitzat el següent informe d’intervenció i tresoreria del 1r. trimestre 2014.
INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 2er. TRIMESTRE 2014
Informe previst als articles 4.3 i 5.4 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei
sobre mesures de lluita contra la morositat en les operacions.
TERMINIS DE PAGAMENT PREVISTOS A LA LLEI 15/2010
A partir de l’1 de gener de 2013 ........................................................... 30 dies

Pagaments realitzats durant el trimestre dins el

Nombre
296

Import
177.597,82

%
72,74%
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termini legal
Resta de pagaments
Pagaments totals durant el trimestre
Obligacions pendents en les quals s’estigui
incomplint el termini legal a la data de tancament
del trimestre natural
Factures que al final del trimestre hagin
transcorregut més de tres mesos des de la seva
anotació en el registre de factures i no s’hagi
reconegut l’obligació

APROVACIÓ PRÒRROGA DEL
DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

CONTRACTE

DE

55

66549,41

27,26%

351

244.147,23

100,00%

11

80.842,08

NETEJA

DE

DIFERENTS

Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ En data 30 de juny de 2011, la Junta de Govern Local, actuant en virtut de les
competències delegades pel ple en sessió de 24 de setembre de 2009, va adjudicar el
contracte de neteja de diferents dependències municipals a l’empresa Innovació i Tècniques
de conservació, SA. per un període de tres anys.
En data 8 d’agost de 2011, es va signar el contracte corresponent derivat de l’esmentada
adjudicació.
El plec de clàusules administratives particulars que regulen el contracte preveu, a la clàusula
4, que aquest es pugui prorrogar fins a un termini màxim de 6 anys.
D’altre banda s’ha posat de manifest que, a conseqüència de la modificació dels dies
d’utilització de l’escola de música i de la reducció de la utilització de la llar d’infants, és viable
realitzar una reducció del servei de neteja d’aquestes instal·lacions sense que això comporti
una reducció de la qualitat del servei.
Les reduccions indicades serien de:
•

4 hores setmanals a l’edifici de la l’escola de música, el que comporta passar de 43,33
hores mensuals i un import de 529,92 €/mes, IVA no inclòs, a 25,99 hores mensuals i
317,85 €/mes.

•

2,5 hores setmanals a l’edifici de la llar d’infants, el que comporta passar de 86,67 hores
mensuals i un import de 1.059,92 €/mes, IVA no inclòs, a 75,82 hores mensuals i 927,23
€/mes.

D’acord amb la Disposició Transitòria primera del Text refós de la Llei de contractes del
sector públic, aprovat per Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, aquest
expedient de contractació es regirà per la Llei 30/2007, de 30 d’octubre , de contractes del
sector públic.
La clàusula 15 del plec de clàusules administratives que regulen aquest contracte, de
conformitat amb l’article 202 de la LCSP, preveu la possibilitat de modificar el contracte com
a conseqüència d’increment o reducció de les unitats (físiques o temporals) dels
equipaments on s’efectua la neteja, amb el proporcional increment o reducció del preu del
contracte.
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Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Prorrogar el contracte de neteja de diferents dependències municipals, adjudicat a
l‘empresa Innovació i Tècniques de conservació, SA per acord de la Junta de Govern Local
en data 24 de setembre de 2009 i per un període de tres anys a comptar del dia 8 d’agost de
2014.
SEGON: Modificar, a partir del dia 1 de setembre de 2014, el contracte de neteja de
diferents dependències municipals com a conseqüència de la següent reducció de les hores
de neteja als edificis de l’escola de música i de la llar d’infants.
•
•

4 hores setmanals a l’edifici de la l’escola de música, el que comporta passar de 43,33
hores mensuals i un import de 529,92 €/mes, IVA no inclòs, a 25,99 hores mensuals i
317,85 €/mes.
2,5 hores setmanals a l’edifici de la llar d’infants, el que comporta passar de 86,67 hores
mensuals i un import de 1.059,92 €/mes, IVA no inclòs, a 75,82 hores mensuals i 927,23
€/mes.

En conseqüència, a partir del dia 1 de setembre de 2014, el contracte tindrà les següents
imports:
CENTRE
Llar d’Infants
Escola Guillem
Consultori Metge
Biblioteca
Sala Sindicat
Escola Música
Piscina

PREU MENSUAL
PREU ANUAL
(IVA del 21 % no inclòs)
927,23 €
11.126,76
3.252,05 €
39.024,60
1.069,55 €
12.834,60
549,22 €
6.590,64
93,38 €
1.120,56
317,85 €
3.814,20
759,50 €
3.038,00

HORES/MES
75,82
292,50
80,17
41,17
7,00
25,99
(4 mesos)

VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
8) CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
a) Donar compte de les resolucions als efectes de control i fiscalització dels òrgans de
govern
b) Precs i preguntes
a) DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS ALS EFECTES DE CONTROL I
FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN
En compliment del que es disposa a l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de
les Bases de Règim Local, i l’article 42 del reglament d’organització, funcionament i règim
jurídic de les entitats locals es dóna compte al ple i es posa a la seva disposició, als efectes
del control i fiscalització, les resolucions d’Alcaldia i els acords de la Junta de Govern presos
des de l’últim ple ordinari realitzat.

2541
La senyora Prat s’interessa pel contingut de decret en què s’aprova l’e-tauler. A indicació de
l’alcalde, el secretari que subscriu, explica que es tracta de la sol·licitud al consorci AOC per
donar-se d’alta al servei de publicació i gestió d’edictes electrònics mitjançant internet,
anomenat e-tauler, i que funcionarà conjuntament amb el tauler d’edictes tradicional.
El senyor Diaz demana a què es refereix el canvi de destí de l’ajut de caixa. A indicació de
l’alcalde, el secretari que subscriu explica que, atès que hi va haver una baixa important en
l’aportació de l’Ajuntament a l’obra de millora del camí a Castellnou de Bages, per tal
d’aprofitar la totalitat de l’import de l’ajut de caixa (préstec a 10 any sense interessos)
aprovat per la Diputació i que serveix per finançar l’aportació prevista de l’Ajuntament tant
per aquesta obra com per la de caldera de biomassa, s’ha demanat la substitució de l’import
de la baixa del camí de Castellnou de Bages per altres inversions que hi ha al pressupost
d’aquest any de l’Ajuntament.
b) PRECS I PREGUNTES
S’efectuen les següents intervencions:
SRA. _______________
Demana si es té alguna notícia relativa a la instal·lació dels dipòsits de gas natural.
L’alcalde explica que ara farà dos anys que no en té cap tipus de notícia, més enllà dels
comentaris de premsa.
SRA.______________
1. Explica que els contenidors de vidre que donen al Carrer Cadí (darrera un supermercat)
no s’ajusten bé i, al no quedar ben tancats, provoca que hi hagi trossos de vidres al davant,
amb el perill que això pot comportar i demana que es tingui en compte per tal de donar-hi
una solució.
2. També indica que no veu cap multa al carrer Bages on ella va presenciar una infracció de
trànsit que també va veure un vigilant.
SR. ________________
1.Indica que l’aspecte general de neteja del poble és més aviat llastimós, tant per manca de
neteja, com pels cartells informatius enganxats en parets en llocs inapropiats i també per
l’estat de les papereres, especialment de les velles de color verd, ja que moltes estan brutes
de papers, abonyegades ... i demana una actuació de millora al respecte.
L’alcalde explica que fa pocs dies que han arribat unes noves papereres de la Diputació, que
feia 2 anys que s’havien demanat, i que ara caldrà veure com es reparteixen. La senyora
Ramírez explica que s’han netejat fa poc els contenidors d’orgànica i s’han tret els
contenidors taronges de piles.
2.Demana quan és previst que s’acabi l’obra de la caldera de biomassa que ara s’ha iniciat.
L’alcalde explica que les obres van a molt bon ritme, que el CAP ja està acabat i no han
causat gaires molèsties, que l’escola és previst acabar a finals d’agost i així mateix explica
alguns altres detalls específics de les obres. Es preveu que es pugui posar en funcionament
la primera quinzena d’octubre.
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Abans de finalitzar l’alcalde explica que, fa pocs dies, que l’arquitecte redactor del POUM ha
presentat els treballs per l’aprovació inicial d’aquest planejament i que, una vegada se
l’hagin estudiat els tècnics municipals, caldrà quedar per tal que l’equip redactor faci una
exposició dels treballs d’aquest POUM a tots els membres del plenari.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el senyor alcalde aixeca la sessió, i per fer-hi
constar el que s'hi ha tractat i els acords presos, estenc aquesta acta, amb el vistiplau del
senyor alcalde, en els folis de paper segellat de la Generalitat de Catalunya número
488445E i correlativament fins el 488453E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

