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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 7/2014
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 25 de setembre 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: Passen sis minuts de tres quarts de deu del vespre (21.51 h)
Assistents:
__________________
Secretari:
_____________________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior 31/7/2014
2. Proposta de ratificació de la modificació d’estatuts del Consorci del Bages per a la gestió
de residus
3. Proposta d’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació
relativa al polígon industrial de Puigdorca
4. Proposta d’aprovació inicial dels plecs de clàusules administratives generals de
contractació aplicables als contractes de serveis, subministraments, obres i
instal·lacions, de concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats
de l’Ajuntament de Balsareny
5. Proposta d’establir el preu públic per a la prestació del servei de subministrament
d’energia tèrmica sobrant d’una caldera de biomassa (estella forestal) i d’aprovació
provisional de l’ordenança fiscal reguladora de la mateixa
6. Proposta d’aprovació per sol·licitar al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya que actuï d’acord amb les competències i creï una regulació especial per
protecció de les tines del Bages
7. Proposta d’aprovació de suport a la convocatòria de consulta sobre el futur polític de
Catalunya del 9 de novembre de 2014
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 31/7/2014
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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 31 de juliol de 2014.
VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
2) PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL CONSORCI
DEL BAGES PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat
de l’Administració Local, estableix un termini d’un any per a l’adaptació dels estatuts dels
consorcis a les seves previsions, especialment en allò relatiu a l’adscripció a l’administració
que es determini, d’acord amb els criteris continguts a la disposició addicional 20a de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del
procediment administratiu comú, introduïda per la pròpia llei 27/2013, al règim jurídic del
personal i també al règim comptable i financer.
En data 9 de juny de 2014 el Consell plenari del Consorci va aprovar, per majoria absoluta
de vots, la modificació dels Estatuts del Consorci per tal d’adequar-los, bàsicament, a la
citada Llei 27/2013. Aquest acord, juntament amb l’expedient administratiu, ha estat sotmès
a exposició pública, mitjançant edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de 20 de juny
de 2014, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 17 de juny de 2014 i al tauler
d’edictes i web del Consorci, període durant el qual no s’han presentat al·legacions i, per
tant, ha esdevingut definitiu.
De conformitat amb l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals,
aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, l’article 22 dels Estatuts del Consorci del Bages
per a la gestió de residus estableix que, per modificar aquests Estatuts, cal un acord previ
del Consell plenari del Consorci i la ratificació posterior de tots els ens consorciats amb les
mateixes formalitats que per a l’aprovació.
En conseqüència, per continuar amb la tramitació de l’expedient de modificació dels Estatus
del Consorci del Bages per a la gestió de residus, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Ratificar l’acord adoptat pel Consell plenari del Consorci del Bages per a la gestió
de residus, en sessió de 9 de juny de 2014, de modificació dels Estatuts, els quals queden
redactats conforme a allò expressat en l’annex a aquest acord, del qual és part integrant.
SEGON: Notificar aquest acord al Consorci del Bages per a la gestió de residus i encomanar
a aquest ens que realitzi els tràmits i gestions necessaris per continuar amb la tramitació de
l’expedient de modificació dels Estatuts i, especialment, per donar compliment al que
disposa l’article 313.5 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que es tracta d’una modificació motivada pel compliment de la Llei i que
han de fer tots els municipis que formen part del Consorci.
VOTACIÓ:
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Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
3) PROPOSTA D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL D’ORDENACIÓ RELATIVA AL POLÍGON INDUSTRIAL DE PUIGDORCA
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ ANTECEDENTS
El ple de l’Ajuntament, en sessió de 29 de maig de 2014 va aprovar inicialment la
modificació puntual del vigent pla general d’ordenació urbana (PGOU) que s’iniciï l’expedient
de modificació puntual del PGOU de canvi de classificació del sector industrial “Puigdorca”
per tal que de sòl urbanitzable delimitat (programat) passin a tenir la classificació de sòl
urbanitzable no delimitat.
L’acord i l’expedient que el motiva ha estat sotmès al pertinent període d’informació pública
mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 26 de juny de 2014,
al diari El punt/avui de 18 de juny de 2014, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la seu
electrònica de la web municipal. Així mateix s’ha donat audiència als ajuntaments dels
municipis limítrofs amb Balsareny.
Alhora s’ha sol·licitat informe als següents organismes afectats per raó de les seves
competències:
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Direcció General de Carreteres
Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental de Barcelona
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural
Departament de Cultura
Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge
Agència Catalana de l’Aigua
Durant el tràmit d’informació pública i audiència als municipis limítrofs no s’ha presentat cap
al·legació, reclamació o suggeriment al respecte d’aquesta modificació puntual del vigent
PGOU.
En data 22 de setembre de 2014, no s’ha rebut informe de cap dels organismes sol·licitants,
havent-se superat amb escreix el termini d’un mes establert per la seva realització.
FONAMENTS JURÍDICS
La legislació bàsica aplicable és fonamentalment la següent, sens perjudici d’aquella altra
normativa sectorial que li sigui d’aplicació:
Els articles 73, 74, 76, 77 a 79, 85, 86 bis y 90 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 de
agosto, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei d’ Urbanisme.
Els articles 23, 101 a 104, 107, 111 a 113, 117 y 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol pel
que s’aprova el Reglament de la Llei Urbanística de Catalunya.
La Llei 6/2009, de 28 de abril, d’Avaluació Ambiental de Plans i programes.
En ús de les competències establertes a l’article 22.2.c) de la Llei 7/1985, de 2 de abril,
Reguladora de las Bases de Règim Local i tenint en compte l’article 47.2.m) de la citada llei.
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S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar provisionalment el projecte de modificació puntual del Pla general
d’ordenació urbana de Balsareny (PGOU) consistent a canviar la classificació del sector
industrial de Puigdorca de sòl urbanitzable delimitat (programat) a sòl urbanitzable no
delimitat.
SEGON: Trametre l’expedient en qüestió a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central amb la finalitat que resolgui sobre la seva aprovació definitiva.”
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
4)
PROPOSTA D’APROVACIÓ
INICIAL DELS PLECS
DE CLÀUSULES
ADMINISTRATIVES GENERALS DE CONTRACTACIÓ APLICABLES ALS CONTRACTES
DE SERVEIS, SUBMINISTRAMENTS, OBRES I INSTAL·LACIONS, DE CONCESSIÓ
D’OBRA PÚBLICA, A ALTRES CONTRACTES ADMINISTRATIUS I ALS PRIVATS DE
L’AJUNTAMENT DE BALSARENY
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ ANTECEDENTS
La Diputació de Barcelona ha aprovat una actuació d’assistència i cooperació local per als
municipis i altres entitats locals, consistent en posar a la seva disposició un plec de
clàusules administratives generals de contractació de caràcter estàndard, adequats al Text
refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de
14 de novembre i les seves posteriors modificacions.
Aquest plec a estat publicat per la Diputació de Barcelona en el Butlletí Oficial de la
província de Barcelona del dia 4 de febrer de 2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya núm. 6556, del dia 6 de febrer de 2014 i ha sofert unes petites rectificacions que
han estat publicades en el Butlletí Oficial de la província de Barcelona del dia 26 de febrer
de 2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6571 del dia 27 de febrer de
2014.
De conformitat a l’establert en l’article 278.1 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, els ens locals poden aprovar
plecs de clàusules administratives generals, previ informe de la Comissió Jurídica assessora.
No obstant això, la mateixa Comissió, en el Dictamen 318/13, sobre el PCAG estàndard de
la Diputació de Barcelona, i que és el que es objecte de sotmetiment a aprovació en aquest
acte, assevera el següent:
“Cal recordar també que, d’acord amb l’article 278.1 del TRLMRLC, l’aprovació dels plecs
requereix la intervenció prèvia, amb l’emissió d’un parer, de la comissió Jurídica Assessora.
Aquesta prescripció està avui recollida en l’article 114.3 del TRLCSP, que, amb caràcter bàsic
disposa: “Les comunitats autònomes i les entitats que integren l’Administració Local poden
aprovar plecs de clàusules administratives generals, d’acord amb les seves normes
específiques, amb dictamen previ del Consell d’Estat o l’òrgan consultiu equivalent de la
comunitat autònoma respectiva, si en té”.
Com ja sabem, el present Dictamen no se situa en aquest marc de tramitació, sinó que té per
objecte analitzar uns models de plecs de clàusules que en si mateixos no tenen operativitat
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jurídica directa. No obstant això, aquesta operativitat es podrà obtenir si són adoptats per les
corporacions corresponents, les quals podran, si ho consideren pertinent, introduir-hi
alteracions. En aquest cas, si els canvis són substancials, serà procedent una nova consulta
a aquest organisme consultiu”
Així doncs, i atenent que no s’ha introduït cap alteració ni canvi substancial, de conformitat
amb el contingut del dictamen més amunt transcrit, es considera que no cal tornar a sol·licitar
dictamen de la Comissió Jurídica Assessora, en tenir el mateix contingut que el Plec estàndard
ja dictaminat.
Vist l’ informe del secretari-interventor que consta a l’expedient.
FONAMENTS DE DRET
Articles 14 del Text refós de la Llei de l'organització comarcal de Catalunya, aprovat pel
Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre.
Articles 275.1 i 278 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril
Article 114 del Text refós de la Llei de contractes del sector públic, aprovat pel Reial decret
legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Article 65.2 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar inicialment el Plec de clàusules administratives generals de contractació
aplicables als contractes de serveis, de subministraments, d’obres i instal·lacions, de
concessió d’obra pública, a altres contractes administratius i als privats de l’Ajuntament de
Balsareny.
SEGON: Fer constar que el text d’aquest plec és el mateix que apareix publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) del dia 4 de febrer de 2014 i en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) núm. 6556, del dia 6 de febrer de 2014
amb les rectificacions que apareixen publicades en el Butlletí Oficial de la província de
Barcelona del dia 26 de febrer de 2014 i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm.
6571 del dia 27 de febrer de 2014.
TERCER: Sotmetre a informació pública el present acord, així com el text del plec i
l’expedient, pel termini de trenta dies hàbils, a fi que s’hi pugin presentat al·legacions
i reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al tauler d’anuncis i al
e-tauler de l’Ajuntament, al Butlletí Oficial de la província de Barcelona, al Diari Oficial de
la Generalitat de Catalunya i al diari el Punt Avui. El termini d’informació pública
començarà a comptar a partir de l’endemà de la darrera publicació de l’anunci al BOPB o
DOGC.
QUART: Disposar, per al cas que en el període d’informació pública no es presentin
al·legacions ni reclamacions, que aquest plecs de clàusules administratives generals i tots
els documents que integren l’expedient s’entenguin aprovats automàticament amb caràcter
definitiu, sense necessitat d’adoptar un nou acord exprés.
CINQUÈ: Un cop aprovats amb caràcter definitiu els esmentats plecs, trametre a
l’Administració de l’Estat i a la de la Generalitat de Catalunya, certificació de l’acord
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d’aprovació i còpia íntegre i fefaent del plec, a l’efecte que durant el termini de quinze dies
puguin formular requeriment si consideren que vulnera l’ordenament jurídic. Transcorregut
aquest termini sense que s’hagi formulat requeriment, es procedirà a la publicació de
l’anunci pertinent al BOPB, al DOGC i al tauler d’edictes i e-tauler de l’Ajuntament.
SISÈ: Un cop hagi entrat en vigor el nou Plec de clàusules administratives generals de
contractació, derogar els plecs de clàusules administratives generals de contractació de
l’Ajuntament de Balsareny, adequats a la Llei estatal 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes
del sector públic, aplicables als contractes de serveis i de subministraments, a altres
contractes administratius i als privats així com als contractes d’obres i instal·lacions i als de
concessió d’obra pública.
SETÈ: Facultar tan àmpliament com en dret sigui necessari a l’alcalde per a l’execució dels
acords que se’n derivin.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que és un model preparat per la Diputació de Barcelona per adaptar
l’existent a diverses modificacions legals que hi ha hagut i que la majoria d’Ajuntaments
s’hi adhereixen.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
5) PROPOSTA D’ESTABLIR EL PREU PÚBLIC PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA TÈRMICA SOBRANT D’UNA CALDERA DE
BIOMASSA (ESTELLA FORESTAL) I D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE
L’ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA MATEIXA
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a l’aprovació
i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
L’establiment, la fixació, la gestió i el cobrament dels preus públics es regeixen pel Capítol VI
del Títol I del Reial Decret Legislatiu 2/2004 , de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de
la Llei d’Hisendes Locals, i altres normes concordants sobre Hisendes Locals i,
supletòriament, per la Llei 8/1989, de 13 d’abril i, en allò que no preveuen els textos
anteriors, és d’aplicació l’ordenança general reguladora dels preus públics de l’Ajuntament
de Balsareny.
L’ajuntament té prevista la prestació del servei de subministrament d’energia tèrmica sobrant
d’una caldera de biomassa (estella forestal) i, en conseqüència cal establir un preu públic
per determinar l’import a cobrar per kWh subministrat.
En aquest supòsit aquesta contraprestació pecuniària que es satisfarà per la prestació
d’aquest servei o la realització d’activitats de competència municipal tindrà la consideració
de preu públic ja que hi concorren les dues circumstàncies següents:
a) Que els preus públics o les activitats administratives siguin de sol·licitud o de recepció
voluntària. A aquests efectes no es considerarà voluntària la sol·licitud o la recepció per part
dels administrats:
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Quan vingui imposada per disposicions legals o reglamentàries.
Quan els béns, serveis o activitats requerits siguin imprescindibles per a la vida privada o
social del sol·licitant.

b) Que es presti o realitzi pel sector privat, estigui o no establerta la seva reserva a favor del
sector públic de conformitat amb la normativa vigent.
Verificat que l’import del preu públic que s’estableix cobreix el cost del servei prestat.
Vista la Memòria de l’Alcaldia i els informes de la Secretaria-Intervenció, es proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Establir el preu públic per la prestació del servei de subministrament d’energia
tèrmica sobrant d’una caldera de biomassa (estella forestal) i aprovar, provisionalment,
l’ordenança fiscal reguladora del mateix que s’adjunta com annex únic a aquest acord.
SEGON: L’acord definitiu d’aprovació d’aquesta ordenança i el text íntegre de la mateixa,
serà objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
TERCER: Exposar al públic, durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia
següent al de la publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província,
l’anterior acord provisional, així com el text complet de l’ Ordenança fiscal aprovada de nou.
Durant el període d’exposició pública, els qui tinguin un interès directe o resultin afectats, en
els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i
presentar-hi les reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut el període d’exposició
pública sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament
aprovats.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que aquest equipament suposarà un estalvi en la despesa actual que serà
més elevat on fins ara hi havia energia elèctrica o gasoil i una mica menys on hi ha gas.
Com que cada equipament tindrà comptador es coneixerà la despesa d’energia tèrmica i,
per tant, es podrà calcular l’estalvi. D’altra banda, també indica que cal tenir en compte que
el consum d’estella forestal com a combustible també suposa un benefici mediambiental i de
neteja de boscos del nostre entorn i, per tant, també serà una eina important de prevenció
d’incendis forestals. Per fixar el preu de venda s’ha partit de l’estudi de costos del servei.
El senyor _______________ demana informació sobre el càlcul de l’import del preu públic,
la potència i rendiment de la caldera, així com el preu tona de l’estella. L’alcalde explica que
el preu s’ha fixat a partir de l’estudi de costos realitzat, el contingut del qual és explicat pel
secretari que subscriu. També indica l’alcalde que l’estalvi més important es produirà al
consultori mèdic, on l’any passat la despesa va ser al voltant dels 9.000 € i que cal tenir en
compte que la Diputació paga un 85% aproximadament de la inversió. En relació al
rendiment de la caldera explica que no serà del 100%, ja que hi haurà pèrdues, però que
aquestes no seran elevades ja que la distància és poca i està molt ben aïllat. Si bé, l’estella
es pagarà per kWh, a un preu fix per sis anys de 0.0311 €, el preu per tona està als voltants
dels 80 €.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 8 vots a favor dels grups de CiU i
PSC i 3 abstencions del grup d’ERC.
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6) PROPOSTA D’APROVACIÓ PER SOL·LICITAR AL DEPARTAMENT DE CULTURA DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE ACTUÏ D’ACORD AMB LES COMPETÈNCIES I
CREÏ UNA REGULACIÓ ESPECIAL PER PROTECCIÓ DE LES TINES DEL BAGES
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El Bages vol recuperar un patrimoni inèdit de les seves terres: les tines. Són testimoni de
l’existència de grans plantacions de ceps als segles XVIII i XIX, juntament amb els visibles
marges de pedra seca dels boscos, i les barraques, que s’usaven com a magatzems de vi.
Cada mas tenia les seves vinyes i els pagesos les cuidaven. Però el transport del vi cal al
poble i als masos va esdevenir cada cop més car i dificultós. Per això van fer les tines, per
elaborar el vi allà mateix, aixafant la verema i deixant fermentar el most fins a obtenir-ne el
vi.
En aquest entorn de la nostra comarca on apareixen aquestes construccions insòlites,
úniques a tot Catalunya i que es coneixen com a tines enmig de les vinyes.
Al Bages es calcula que existeixen més d’un centenar de tines de pedra seca repartides al
mig del bosc. Són un testimoni del passat i protegir-les és un deure perquè les generacions
futures coneguin la història de la nostra comarca.
Les tines de pedra seca són un patrimoni únic i singular i per això a iniciativa dels
Ajuntaments de Talamanca, Mura i el Pont de Vilomara les van rehabilitar i l’any 2011 van
demanar que les tines fossin considerades Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), en la
categoria d’interès etnològic.
Les tines enmig de les vinyes són un testimoni vulnerable a actes incívics, i són freqüents
les pintades i els robatoris. Restaurar-les i mantenir-les i fer-ne vi hauria de ser un objectiu
primordial a la comarca del Bages si volem donar un valor afegit al territori, i a més, podria
crear ocupació en una comarca que pateix de prop les conseqüències econòmiques de la
crisi econòmica.
És per aquest conjunt de raons que aquest ple,
ACORDA:
PRIMER: Que la Generalitat de Catalunya declari com a BCIN les tines el Bages, i en creï
una regulació específica d’especial protecció com a bé cultural d’interès patrimonial.
SEGON: Comunicar aquest acord als ajuntaments de la comarca del Bages, als següents
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, al Departament d’Empresa i
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a la Direcció General de Turisme de la Generalitat
de Catalunya, i a l’Àrea de Turisme de la Diputació de Barcelona.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que és una iniciativa que es promou a nivell de comarca.
El senyor __________manifesta que, a l’any 2007, al consell de cultura i a iniciativa del
senyor Díaz ja se’n va parlar i es va quedar que es realitzarien els tràmits oportuns per
portar a terme aquesta iniciativa.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat dels assistents.
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7) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE SUPORT A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA
SOBRE EL FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur
que s’emmiralla en una cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els
Drets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.
Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de
Catalunya, com a expressió institucional de la nova voluntat d’autogovern, i amb el setantacinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que
va tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president
Companys.
Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens
va fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat
majoritària del poble català de voler decidir el futur volant. La sentència del Tribunal
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors
ençà n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria
de les forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya
amb la Via Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al
món la rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les
Glòries s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les
entitats, han exercit de pressió constant per garantir el procés.
Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor
de l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i
polític perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al
Parlament a prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes.
Davant aquesta reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena.
Un moviment social que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d’uns
objectius polítics clars, i que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus
objectius, vinculat a tota una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta
dels seus drets ciutadans, socials i nacionals.
Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant
per a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del
país marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la
pobresa i les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la
corrupció.
La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic,
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és
un principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides
així com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.
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El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les
forces parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana,
després d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha
estat avalada pel Consell de Garanties Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre
el futur polític de Catalunya.
El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. senyor Artur Mas convoca a la
ciutadania de Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que
hem demanat i que ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma
reiterada.
Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica.
ACORDS:
PRIMER: Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per
decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i
prendre el compromís de l’Ajuntament de Balsareny amb la realització de la mateixa,
facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la
participació.
SEGON: Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya i als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la
consulta del 9 de novembre dins el marc legal, ja que respon a la voluntat majoritària del
poble català i dels seus representants.
TERCER: Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al
president de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als
grups parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president
del Govern espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de la
Nacions Unides, al president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al
president de la Comissió Europea.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que és una iniciativa que és previst que aprovin una majoria d’ajuntaments i
demà mateix es realitzaran les notificacions pertinents d’aquest acord.
El senyor __________ expressa una reflexió sobre la necessitat que els polítics permetin
que la ciutadania pugui votar i, analitzant l’etimologia de la paraula democràcia, fa èmfasi en
què les lleis les hauria de fer el poble i no pas polítics d’altes esferes, ja que la democràcia
està per sobre de qualsevol llei de l’estat espanyol.
El senyor __________ indica que en les qüestions importants el poble s’ha d’expressar i que
la forma de fer-ho és votant.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat dels assistents.
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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, el següent punt a
l’ordre del dia:
DONAR COMPTE CONTRACTACIONS PER URGÈNCIA
Es dóna compte al ple que s’ha realitzat la següent contractació de personal:
Per decret d’alcaldia número 33/2014 de data 19 d’agost de 2014, es va contractar com a
personal laboral interí, a la senyora M. _______, amb DNI ______pel lloc de treball de neteja
de l’edifici municipal; per realitzar la substitució de la senyora Emiliana Gallardo Izquierdo
des del dia 1 de setembre i fins el dia 30 de setembre de 2014.
Per decret d’alcaldia número 36/2014 de data 25 d’agost de 2014, es va contractar com a
personal laboral interí, a la senyora _______ amb DNI__________, pel lloc de treball de
tècnica d’educació infantil a la llar d’infants Sant Marc, per realitzar la substitució de la
senyora __________ a partir del dia 1/9/2014 i fins la provisió de la plaça mitjançant el
corresponent procediment selectiu per ocupar la plaça amb caràcter interí o definitiu o
reingrés de la persona abans esmentada.
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que, atès que la sol·licitud d’excedència es va produir el passat mes
d’agost i no hi havia temps de fer una convocatòria pública, es va contractar per urgència a
l’esmentada senyora. I responent a una pregunta de la senyora _____ explica que, la
persona contractada per urgència, és va considerar que era la idònia ja que havia treballat
fins feia poc a la llar d’infants i que es va haver d’acomiadar com a conseqüència de
l’amortització del seu lloc de treball per la davallada d’usuaris del servei. Anuncia que
properament es farà una convocatòria per cobrir de forma interina aquest lloc de treball.
La senyora __demana que en la convocatòria que es realitzi, es doni puntuació per ser del
poble. L’alcalde explica que això creu que no és possible i que ara al tribunal ja no hi pot
haver responsables polítics.
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.
b) PRECS I PREGUNTES
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S’efectuen les següents intervencions:
SRA. ____________
1) Explica que falten bosses per recollir excrements dels gossos en diferents dispensadors.
L’alcalde explica que se’n compren moltes però que, malgrat es reposen amb freqüència
desapareixen ràpidament.
2) Demana quantes naus i solars té Balsareny sense ús.
L’alcalde explica que les naus més grans són les del Molí i Vilafruns, però que, per sort,
Balsareny no ha patit un buidatge massiu de naus a conseqüència de la crisi econòmica,
sinó únicament algun cas puntual.
3) Pregunta quants diners es destinen a fomentar el comerç i l’empresa. I si aquestes tenen
exempció en l’ICIO.
L’alcalde explica que es fan diverses col·laboracions amb el comerç de la població. Pel que
fa a l’empresa explica que mai s’han donat ajuts econòmics directes sinó que s’ha
col·laborat amb altres aspectes, com ara el de donar suport en l’agilització de tràmits
burocràtics. Tampoc hi ha cap exempció de l’ICIO.
La senyora Ramírez explica que també es realitza formació que pot ser útil a les empreses.
SR. S__________
1) Demana el nombre de persones que han estat ateses pels serveis socials.
L’alcalde explica que es buscarà la informació a nivell estadístic.
2) Pregunta sobre el programa o ajudes que l’Ajuntament fa pels aturats.
L’alcalde explica que actualment hi ha tres persones treballant en plans d’ocupació. La
senyora Ramírez explica que és previst que en els propers dos mesos es facin tres cursos
de formació per aquest col·lectiu.
3) Demana quina és la posició de l’Ajuntament en relació amb les declaracions del l’ex cap
de la fiscalia senyor Mena relatives a la possibilitat d’inhabilitació de funcionaris que
col·laborin en la consulta.
L’alcalde explica que desconeix les declaracions d’aquesta persona però que darrerament hi
ha gran diversitat d’opinions i se’n diuen de “molt grosses”. Ja es veurà com es farà quan
sigui l’hora.
SRA. ___
1) Demana el motiu pel qual l’Ajuntament no convoca el consell de cultura en els períodes
establerts en el seu propi reglament de funcionament.
El senyor __________ explica que les reunions es fan segons les necessitats de
funcionament i que les darreres convocatòries hi havia poca assistència. També comenta
que creu que ara sols col·laboren en la organització d’un premi literari.
2) Pregunta quants infants s’han matriculat a la llar d’infants
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El senyor _______ explica que és una xifra semblant a la de l’any passat: a l’entorn de 25
persones.
SR. __________
1) Demana quines actuacions s’han fet pel manteniment de parcs infantils.
L’alcalde explica que està tot contractat des de l’estiu. S’han encarregat onze jocs nous per
un import d’uns 10.000,00 euros. Espera que aviat vingui l’empresa a fer-ho.
2) Demana informació sobre les llicències que hi ha per tenir un estanc, ja que un ha
tancat.
L’alcalde diu que no ho sap, ja que no depèn de l’Ajuntament.
3) Comenta que Balsareny és caòtic per circular i aparcar els vehicles i demana les
actuacions necessàries per solucionar aquesta anomalia per part de l’Ajuntament i,
concretament, si els vigilants es concentren en aquestes tasques. Davant la demanda de
concreció per part del senyor _________, especifica que es refereix a actuacions com
curses de moto per dins el poble, direccions prohibides, estacionaments en llocs no
autoritzats.... manifesta que hi ha la percepció que es fa la vista grossa i que n’ha estat
testimoni en algun cas.
El senyor _______ indica que tothom es queixa si es posen multes, però que sinó es fa així
no es respecten les normes.
La senyora ________ indica que algunes de les infraccions que es realitzen comporten un
evident perill per la integritat física del qui la practica o de terceres persones.
Abans d’aixecar la sessió l’alcalde informa que ja s’estan realitzant proves d’enllumenat al
polígon de la Coromina per poder triar la lluminària que substituirà a les actualment existents
i que, properament, es posarà de nou la tanca al voltant de la pista que hi ha al costat del
pavelló.
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
488453E i correlativament fins el 488459E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

