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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 9/2014
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 27 de novembre 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 dos minuts de tres quarts de deu del vespre (21.47 h)
Assistents:
_________________________
Absències justificades:
_________________________
Secretari:
___________________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors 25/9/2014 i 30/10/2014
2. Proposta d’aprovació del conveni marc amb el Consell Comarcal del Bages en matèria
de serveis socials bàsics i polítiques d’igualtat, 2013-2015
3. Proposta d’adhesió al protocol d’execució de les diligències de llançament als partits
judicials de Catalunya
4. Donar compte informe tresoreria i intervenció 3r trimestre 2014 relatiu a la llei 15/2010
5. Proposta d’aprovació inicial del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Balsareny
6. Proposta del rebuig a la impugnació i suspensió de la normativa sobre la pobresa
energètica
7. Proposta de felicitació al poble de Balsareny pel 9N i d’assumpció de les conseqüències
que se’n puguin derivar
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
25/9/2014 i 30/10/2014
Oberta la sessió pel senyor alcalde, demana si algun membre de la Corporació ha de
formular alguna observació a les minutes de les actes de les sessions anteriors, realitzades
el passat dia 25 de setembre de 2014 i 30 d’octubre de 2014.
VOTACIÓ:

2569

Sotmesa l’acta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI MARC AMB EL CONSELL COMARCAL
DEL BAGES EN MATÈRIA DE SERVEIS SOCIALS BÀSICS I POLÍTIQUES D’IGUALTAT,
2013-2015
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ El Consell Comarcal del Bages en sessió plenària ordinària de data 25 de novembre de
2013 va aprovar el “Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i els
ajuntaments de menys de 20.000 habitants de l comarca, per l’organització i el finançament
dels Serveis Socials Bàsics i polítiques d’Igualtat, 2013-2015”.
El Consell Comarcal del Bages en sessió plenària ordinària de data 22 de setembre de 2014
ha aprovat la concreció per a l’exercici 2014 de l’esmentat conveni marc.
D’acord amb la Llei 12/07 d’11 d’octubre, de serveis socials i atenent als principis rectors i
els drets en l’àmbit dels serveis socials establerts en l’article 24 de l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya, es preveu que les comarques supleixin els municipis de menys de vint mil
habitants en la titularitat de les competències pròpies dels serveis socials bàsics d’aquests
municipis, alhora que estableix que correspon als ens locals supramunicipals promoure i
gestionar els serveis, les prestacions i els recursos propis de l’atenció social especialitzada,
així com establint uns nous principis bàsics en relació als serveis socials.
Considerant, per tant, que cal que l’Ajuntament s’adhereixi al mencionat Conveni marc
aprovat pel Consell Comarcal del Bages.
Tenint en compte el títol XIII 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 als articles 303 a 311 del
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de
juny, pel qual s’aprova es preveu la possibilitat d’establir, mitjançant conveni, una relació de
cooperació consensuada entre ens locals o entre aquests i altres administracions publiques.
Concretament l’article 150 del decret legislatiu 2/2003, preveu la possibilitat d’establir
convenis de cooperació amb ens locals supramunicipals.
La Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2013, va aprovar el conveni marc per a
l’organització i finançament dels serveis socials bàsics, els seus annexos i el programa
específic de l’execució per a l’exercici 2013.
Es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el Conveni marc de col·laboració entre el Consell Comarcal del Bages i
els municipis del seu àmbit territorial per a l’organització i finançament dels serveis socials
bàsics, així com els seus annexos i el programa específic d’execució per a l’exercici 2014.
SEGON: Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i facultar a l’alcalde per la
signatura de l’esmentat conveni.”
INTERVENCIONS:
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L’alcalde explica que és el mateix d’altres anys i que sempre el porten per aprovar a finals
d’any.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
3) PROPOSTA D’ADHESIÓ AL PROTOCOL D’EXECUCIÓ DE LES DILIGÈNCIES DE
LLANÇAMENT ALS PARTITS JUDICIALS DE CATALUNYA
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Vist que el dia 5 de juliol de 2013 va signar-se entre el Conseller de Justícia, el President
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la secretària de Govern d’aquest òrgan, els
presidents de les diputacions catalanes, els presidents dels consells dels col·legis
d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els presidents de la FMC i l’ACM, el Protocol
d’execució de les diligències de llançament als partits judicials de Catalunya.
Vist que el citat protocol té per objecte coordinar l’acció de les institucions signants en
l’execució de les diligències de llançament disposades pels jutjats dels diferents partits
judicials del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació a immobles que
constitueixin l’habitatge habitual de la persona demandada quan es produeixi una situació de
vulnerabilitat social –amb exclusió del partit judicial de Barcelona, que té el seu propi
protocol-, així com realitzar totes les actuacions que puguin ajudar i millorar la situació de les
persones en aquesta situació pendents d’una diligència de llançament d’un procediment de
desnonament, execució hipotecària o similar.
Vist que per tal que els Ajuntaments que desitgin adherir-se al Protocol de referència, és
necessari lliurar una comunicació d’adhesió a la Presidència del Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya, que inclogui el compromís de complir amb el que disposa el protocol,
així com la següent informació:
•

Identificació dels serveis municipals o supramunicipals designats per portar a terme
actuacions d’acció social davant les actuacions objecte del Protocol d’actuació.

•

Identificació del responsable de l’actuació dels serveis designats a aquest efecte, amb
nom, cognoms i càrrec.

•

Determinació de les dades concretes de contacte postal, telefònic i electrònic.

•

Determinació, especialment, en el cas que els serveis els presti un ens supramunicipal,
que aquest té coneixement de la designa municipal i n’ha donat conformitat.

Vist així mateix que les adhesions fetes per part dels municipis interessats entraran en vigor
a partir de l’acceptació per part del President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
i tindran una durada d’un any prorrogable, al seu venciment, per idèntics i successius
períodes anuals si no han estat denunciades per alguna de les parts amb una antelació de
90 dies mitjançant una comunicació escrita a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia
de Catalunya.
Vistes les diferents obligacions i compromisos que per als Ajuntaments es recullen als
acords del Protocol d’actuació.

2571
Vist que el Consell Comarcal del Bages comunica a l’Ajuntament la seva adhesió al protocol
i la possibilitat que aquest designi el consell comarcal per a la gestió de les actuacions
esmentades al protocol.
D’acord amb les competències atribuïdes al Ple d’aquesta Corporació, en virtut dels articles
52 del TRLMRLC i 122 de la LBRL, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Disposar l’adhesió de l’ajuntament al Protocol d’execució de les diligències de
llançament als partits judicials de Catalunya, signat el dia 5 de juliol de 2013, per part del
Conseller de Justícia, el President del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i la
secretària de Govern d’aquest òrgan, els presidents de les diputacions catalanes, els
presidents dels consells dels col·legis d’advocats i de procuradors de Catalunya, i els
presidents de la FMC i l’ACM.
SEGON: Comunicar a la Presidència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
l’adhesió d’aquest Consistori al citat Protocol, mitjançant la notificació del present acord, fent
constar expressament el compromís de complir amb tot el que s’hi disposa, i posant en
coneixement de l’òrgan esmentat, a aquests efectes, la següent informació:
•

Designar el Consell Comarcal del Bages, per a la gestió de totes les actuacions d’acció
social previstes en el Protocol d’actuació.

TERCER: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Bages.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que es tracta d’un acord ampli que implica a moltes institucions i que com
que els municipis petits no hi ha suficients mitjans és millor designar al Consell comarcal per
atendre les actuacions que puguin sorgir.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
4) DONAR COMPTE INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3R 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 3r. trimestre 2014, així com del
període mitjà de pagament a proveïdors del tercer trimestre 2014:
“ INFORME TRESORERIA I INTERVENCIÓ 3er. 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
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Nombre
Pagaments realitzats durant el trimestre dins el
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

Import

%

271

164.455,99

38,82%

109

259.186,44

61,18%

380

423.642,43

100,00%

49

157.379,52

INFORME PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEIDORS TRIMESTRAL
TERCER TRIMESTRE 2014

Codi de Entitat

Entitat

En dies
Rati d’Operacions Rati d’Operacions Període Mig de
Pagades *
Pendents de
Pagament Trimestral*
Pagament *

09-08-018-AA-000 Balsareny 15,28

20,66

17,73

5) PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL (POUM) DE BALSARENY
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ ANTECEDENTS:
El planejament general urbanístic vigent de Balsareny actualment és el Pla General
d’Ordenació Urbana (PGOU), aprovat el 27 de novembre de 1991 per la Comissió
d’Urbanisme de Barcelona i publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
el 15 d’octubre de 1992.
Iniciats els treballs de revisió del planejament municipal es va aprovar en data 10 de gener
de 2002 l’avanç de planejament, efectuant-ne la pertinent exposició pública per un termini de
trenta dies.
Redactat un nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) el Ple de l’Ajuntament el va
aprovar inicialment en data 26 de juliol de 2002. Mitjançant edicte publicat al tauler d’edictes,
al Butlletí Oficial de la Província número 269, de 9 de novembre de 2002, i al Diari La
Vanguardia, de 8 de novembre de 2002, es va sotmetre l’esmentat acord i planejament
municipal a exposició pública. Simultàniament es van sol·licitar els pertinents informes als
organismes que preveia la normativa urbanística i la sectorial i es va donar audiència als
municipis limítrofs.
En data 30 de setembre de 2010, el ple municipal va aprovar provisionalment l’indicat POUM
i el va trametre a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central (CTUCC) als
efectes de la seva aprovació definitiva.
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En data 2 de març de 2011, la CTUCC, va adoptar l’acord de retornar l’expedient de revisió
del POUM a l’Ajuntament a fi i efecte que s’adeqüés a la normativa en vigor la documentació
i la seva tramitació, especialment pel que fa a la seva tramitació ambiental així com a altres
prescripcions indicades al propi acord. Efectuades les modificacions indicades i els tràmits
pertinents calia realitzar, prèvia exposició pública, l’aprovació provisional.
En data 6 de juny de 2013, la Junta de Govern Local va adjudicar al senyor Ferran Navarro
Acebes el contracte de serveis per a l’elaboració de la documentació tècnica i jurídica
necessària pels treballs de finalització de la redacció del pla d’ordenació urbanística
municipal (POUM) de Balsareny.
En data 20 de gener de 2014 es va presentar als serveis territorials de la Catalunya central
del Departament de Territori i sostenibilitat, l’informe de Sostenibilitat Ambiental
Preliminar(ISAP) dels treballs de revisió del POUM.
En data 4 d’abril de 2014 es va realitzar el document de referència de l’informe de
sostenibilitat ambiental del POUM de Balsareny.
L’equip redactor ha presentat la següent documentació per a la seva aprovació inicial
Memòria
Plànols i normes urbanístiques
Informe de sostenibilitat ambiental
Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Memòria social
A l’expedient hi figura l’informe de l’arquitecte tècnic municipal i del secretari – interventor.
CONSIDERACIONS JURÍDIQUES
Legislació bàsica:
- El Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme.
- Els articles 22, 23, 64 i següents, 101 i següents i 115 del Decret 305/2006, de 18 de juliol,
pel qual s’aprova el Reglament de la Llei urbanística de Catalunya.
- Els articles 5, i següents de la Llei 6/2009, de 28 d’abril, d’avaluació ambiental de plans i
programes de Catalunya
- L’article 22.2.c) i 47.2 ll) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local.
- El Reial decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei
de Sòl.
Altra legislació sectorial aplicable.
Correspon a l’Ajuntament la formulació dels plans d’ordenació urbanística municipal d’acord
amb l’article 76.2 del Text refós de la Llei d’Urbanisme.
La competència per l’aprovació d’aquesta aprovació inicial del POUM correspon al ple, el
qual l’ha d’adoptar per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació, tot
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això d’acord amb els articles 22.2.c) i 47.2.ll de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
Els treballs del POUM de Balsareny, s’han adaptat a les prescripcions proposades a l’acord
de l’any 2011 de la CTUCC, al document de referència indicat anteriorment i a la normativa
urbanística en vigor actualment.
Tot i la participació pública produïda durant la tramitació d’aquest planejament, tant en les
exposicions al públic de l’avanç de planejament com de l’aprovació inicial, tenint en compte
el llarg període de temps transcorregut, les modificacions substancials realitzades i els
documents i tramitació ambiental efectuada, es considera oportú realitzar una nova
aprovació inicial amb el corresponent tràmit d’informació pública.
Els òrgans competents per a l’aprovació inicial de les figures de planejament urbanístic
tenen l’obligació d’acordar ,en els àmbits en què les noves determinacions comportin una
modificació del règim urbanístic, la suspensió de la tramitació de les figures de planejament
urbanístic derivat i dels projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també han
d’acordar la suspensió de l’atorgament de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions, d’instal·lació o ampliació
d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals connexes.
Per tot això es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar inicialment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de
Balsareny en els termes que consten en l’expedient, juntament amb l’Informe de
sostenibilitat ambiental (ISA).
SEGON: Sotmetre l’expedient del POUM i l’ISA al tràmit d’informació pública pel termini de 45
dies hàbils, mitjançant publicació d’un anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, al diari el Punt avui, al diari La Vanguardia, al tauler d’edictes
de l’Ajuntament i al e-tauler de la web www.balsareny.cat tot això d’acord amb el què es
disposa a l’article 85.4 del Text refós de la Llei d’urbanisme i els article 23 i 115 del Reglament
de la Llei d’urbanisme. Durant aquest període quedarà l’expedient a disposició de qualsevol
que desitgi examinar-lo per tal que es presentin les al·legacions, suggeriments o documents
que s’estimin pertinents.
TERCER: Suspendre, en els àmbits en què les noves determinacions del POUM comportin
una modificació del règim urbanístic, la tramitació de les figures de planejament urbanístic
derivat i dels projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com també de l’atorgament
de llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació, reforma, rehabilitació o enderrocament
de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial. La suspensió
indicada es realitza d’acord amb el previst a l’article 73 del TRLU i per un període màxim de
dos anys a comptar de la publicació d’aquest edicte, amb el benentès que si s’assolís
l’aprovació definitiva del POUM abans de l’esmentat termini la suspensió quedarà extingida.
L’àmbit d’afectació d’aquesta suspensió és la totalitat del terme municipal de Balsareny.
Atenent el disposat a l’article 102.4 del Reglament de la Llei d’Urbanisme, aprovat per
Decret 305/2006 de 18 de juliol, l’anterior acord de suspensió de tramitacions i d’atorgament
de llicències s’adopta amb la previsió de la possibilitat d’atorgar les fonamentades en el
règim vigent que siguin compatibles amb les determinacions del nou planejament inicialment
aprovat, en el cas que, per la naturalesa dels canvis proposats, no es posi en risc l’aplicació
del nou planejament una vegada estigui definitivament aprovat.
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QUART: Sol·licitar simultàniament al tràmit d’informació pública, informes als organismes
afectats per raó de les seves competències sectorials, els quals l’han d’emetre en el termini
d’un mes, llevat que una disposició autoritzi un termini més llarg.
CINQUÈ: Donar audiència, simultàniament al tràmit d’informació pública i pel mateix període,
als ajuntaments de Castellnou de Bages, Gaià, Navàs i Sallent l’àmbit territorial dels quals
limita amb el d’aquest municipi.
SISÈ: Efectuar les consultes procedents a les administracions públiques afectades i al públic
interessat, segons el que s’estableix en el Document de Referència, així com a les empreses
de subministraments energètics i de telecomunicació.
SETÈ: Notificar l’acord al Delegat del Ministeri d’economia i hisenda de la província de
Barcelona.
ANNEX:
A) Relació informes a sol·licitar a organismes afectats per raó de llur competència sectorial.
B) Identificació gràfica del territori afectat per la suspensió de llicències
A) RELACIÓ INFORMES A SOL·LICITAR A ORGANISMES AFECTATS PER RAÓ DE
LLUR COMPETÈNCIA SECTORIAL
Generalitat de Catalunya:
Agència Catalana de l’Aigua
Agència de Residus de Catalunya
Agència de Salut Pública
Direcció General de Qualitat Ambiental
Direcció General de Polítiques Ambientals
Oficina Catalana de Canvi Climàtic
Direcció General de Protecció Civil
Direcció General d’Afers religiosos
Direcció General de Salut Pública
Subdirecció General de Biodiversitat
Departament de Cultura
Subdirecció General de Planificació Territorial i Paisatge
Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial
Oficines Territorials d’Acció i Avaluació Ambiental/Oficina de Medi Ambient
Direcció General de Carreteres
Subdirecció General de relació amb les empreses Gestores d’infraestructures viàries
Autoritats Territorials de la Mobilitat (ATM)
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament
Direcció General de Comerç
Direcció General de Desenvolupament Rural
Direcció General de Turisme
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
Consell Català de l’Esport
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre
Serveis Territorials d’Ensenyament de la Catalunya Central
Direcció General d’Indústria
Autoritat del Transport Metropolità
Diputació de Barcelona:
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Servei de Vies Locals
Àrea d’Espais Naturals
Gerència de Serveis d’Infraestructures Viàries i de Mobilitat
Administració de l’Estat:
Ministeri de Foment. Direcció General de Ferrocarrils i Direcció General de Carreteres
Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç. Secretaria General de Telecomunicacions
Adif
Consell Comarcal:
Consell Comarcal del Bages
Associacions:
Associació Meandre
El Saüquer – Associació per a la Defensa del Territori
Col·lectiu ecologista l’Alzina
Plataforma Cívica Montsalat
Plataforma Prou Sal!
DEPANA- Lliga de Defensa del Patrimoni Natural
Empreses subministradores serveis:
Gas Natural
Fecsa-Endesa
Telefònica
B) ÀMBIT DE SUSPENCIÓ DE LLICÈNCIES
AJUNTAMENT DE BALSARENY PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Àmbit de suspensió de la tramitació de plans urbanístics derivats, de projectes de gestió
urbanística i de l’atorgament de llicències de parcel·lació, d’edificació, reforma , rehabilitació
o enderrocament de construccions, d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, d’acord
amb allò previst en l’article 73 del decret legislatiu 1/2010 pel qual s’aprova el text refós de la
llei d’urbanisme.
INTERVENCIONS:
L’alcalde fa referència a la sessió informativa que va realitzar l’arquitecte responsable de la
redacció del POUM als membres de la corporació, lamentant que alguns regidors/ores no hi
van poder assistir. Explica també els aspectes més significatius d’aquest planejament així
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com que ha calgut seguir les directrius establertes per la Comissió territorial d’urbanisme de
la Catalunya central. Indica, així mateix, que els treballs s’han fet amb celeritat i que és
previst fer una sessió amb una exposició dels plànols de revisió del POUM i una xerrada
explicativa per part de l’equip redactor oberta a tot el públic interessat.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per 8 vots a favor dels grups de CiU i
PSC i dues abstencions del grup d’ERC, que representen la majoria absoluta del nombre
legal de membres de la corporació.
6) PROPOSTA DEL REBUIG A LA IMPUGNACIÓ I SUSPENSIÓ DE LA NORMATIVA
SOBRE LA POBRESA ENERGÈTICA
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes llars
com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen la crisi i es
veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus habitatges al
trobar-se a l’atur, en una situació de sobre endeutament o de manca d’ingressos suficients
per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que afecta a moltes persones
els planteja haver d’escollir quines són les despeses prioritàries per a la seva subsistència
renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb una temperatura mínimament adequada per
fer a les temperatures de l’hivern.
Segons els setè estudi elaborat per la Creu Roja des de l’Observatori de Vulnerabilitat titulat
“L’impacte de la crisi a la salut de les persones”, gairebé un vint per cent de persones
realitza menys de tres àpats diaris per motius econòmics i com a dada rellevant constata
que “la proporció de persones en situació vulnerable amb dificultats per mantenir la seva llar
a temperatura adequada ha augmentat en un 20% en els últims tres anys”.
Segons l’IDESCAT, un 11% de les llars catalanes –és a dir, 300.000 famílies- poden tenir
problemes per mantenir a casa seva una temperatura adequada aquest hivern, amb els
riscos associats pels més vulnerables com són els infants, els malalts crònics o la gent gran.
Fins ara 895 famílies s’havien acollit a les garanties ofertes pel decret i a partir d’ara es
poden trobar en que se’ls talli la llum o el gas a l’hivern en cas de retard o d’impagament.
Des de la Comissió i el Parlament europeus s’ha instat als Estats membres a adoptar
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que va
associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un habitatge
digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la Taula d’entitats
del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013, ratificat pel
Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per garantir que no es
pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense calefacció als consumidors
més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els mesos d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que es fes efectiva la moratòria amb la
qual no es pugui tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de vulnerabilitat
entre els mesos de novembre i març.
La interposició d’un recurs d’inconstitucionalitat pel Govern Rajoy contra la normativa
catalana fa que moltes famílies que s’havien acollit a les condicions que regulen el Decret
vegin vulnerat els seus drets socials. El text normatiu que ha estat impugnat també
determina els mecanismes d’intercanvi d’informació entre empreses subministradores,
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administracions, entitats socials i usuaris sobre tarifes socials, ajuts i mesures per fer front a
la pobresa energètica.
La interposició d’aquest recurs no és un fet aïllat sinó que respon a la voluntat de litigiositat
impulsada per un govern espanyol insensible a mitigar les situacions de desemparament
provocades per la crisi econòmica, cercant només la re centralització de competències i
vulnerant l’autogovern i l’autonomia local.
Per tot el que s’ha exposat el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Donar suport al Govern de Catalunya perquè formuli al·legacions davant
l’admissió a tràmit del recurs d’inconstitucionalitat formulat pel Govern espanyol contra la
normativa en matèria de consum aprovada pel Parlament de Catalunya i la suspensió
automàtica de l’aplicació de la normativa per un termini de cinc mesos.
SEGON: Expressar el rebuig a la insensibilitat del Govern espanyol ja que, malgrat els
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
TERCER: Demanar al Tribunal Constitucional que resolgui amb celeritat i aixequi la
suspensió del Decret Llei 6/2013 ja que deixa als consumidors més vulnerables en una
situació d’indefensió en que es poden veure afectats per la interrupció del subministrament
energètic en l’època climàtica més freda de l’any.
QUART: Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de Greuges, a l’Agència Catalana de
Consum, a l’Organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats d’aquest municipi que
vetllen pels drets dels consumidors.”
INTERVENCIONS:
L’alcalde explica i defensa el contingut de la proposta i destaca que es tracta d’una iniciativa
legal per ajudar als més desfavorits.
El senyor _______fa referència a que sembla que la impugnació és una conseqüència dels
favors relacionats amb les “portes giratòries”.
El senyor ________indica que el recurs del govern de l’estat és una mostra més de com es
governa per uns pocs deixant a la resta de banda.
VOTACIÓ:
Sotmesa la proposta a votació ordinària és aprovada per unanimitat.
7) PROPOSTA DE FELICITACIÓ AL POBLE DE BALSARENY PEL 9N I D’ASSUMPCIÓ
DE LES CONSEQÜÈNCIES QUE SE’N PUGUIN DERIVAR
Es sotmet a consideració del ple la següent proposta:
“ Per primera vegada en la Història, el 9 de novembre de 2014 els catalans i les catalanes
van ser cridats pel Govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del nostre país.
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Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, quan acabi aquest procés participatiu
protagonitzat per l’esperança, el civisme i la democràcia, prop de 2 milions i mig de persones
hauran acudit a les urnes.
Hem de lamentar, però, que el govern espanyol hagi respost atemptant contra la llibertat
d’expressió fent ús d’armes morals, polítiques i jurídiques: el discurs de la por, la persecució
a funcionaris i voluntaris, els recursos judicials, i fins l’amenaça d’una querella al President
de la Generalitat per part de la Fiscalia.
A propòsit d’aquesta exposició, el grup municipal de Convergència i Unió proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Felicitar al municipi de Balsareny per la jornada cívica i democràtica del 9 de
novembre, agraint i destacant la feina de totes les persones que ho van fer possible i la
valentia de les que hi van participar, en una clara esmena ciutadana a les impugnacions i
amenaces de l’Estat espanyol.
SEGON: Constatar la voluntat de la majoria del poble de Catalunya de ser reconegut com a
subjecte polític sobirà a tots els efectes i amb totes les conseqüències, tal com ho van ser el
dia 9 de novembre.
TERCER: Demanar la dimissió de la delegada del govern a Catalunya, María de los Llanos
de Luna que ha amenaçat ajuntaments, funcionaris i directors d’institut, tot condemnant
l’actitud repressiva i retrògrada del govern espanyol en la seva negació persistent del dret a
decidir dels catalans i les catalanes.
QUART: Rebutjar qualsevol intent d’exigència de responsabilitat en relació amb el procés
participatiu del 9 de novembre, que se situa en la línia d’actuació del govern del PP de
criminalitzar les mobilitzacions ciutadanes, i assumir de forma solemne i col·lectiva totes les
conseqüències que se’n poguessin derivar.
CINQUÈ: Enviar aquesta moció al President de la Generalitat, al President del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya i fer-la pública a través del mitjans públics
municipals.”
INTERVENCIONS:
El senyor ____________ indica que expressar-se a les urnes sempre és un gest a favor de
la democràcia.
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
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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.
El senyor Selgas s’interessa per unes sancions de trànsit del dia 1, que s’indica que són
conseqüència d’un canvi de quinzena d’autorització de l’aparcament, així com si es sap
quan es faran les proves pel concurs oposició de la plaça de TEI, que l’alcalde indica que
encara hi ha termini per presentar-se.
El senyor Díaz demana informació sobre una modificació de contracte d’un professor de
l’escola de música, que se l’informa que és conseqüència d’una reducció d’hores.
b) PRECS I PREGUNTES
S’efectuen les següents intervencions:
SR. ______________
Intervé per demanar que, arrel de la consulta del passat dia 9, Balsareny adopti els símbols
d’independència tant a la façana de l’ajuntament com a l’inici de la població.
L’alcalde explica que ja s’han demanat preus de la senyalització i que cal comptar amb
l’autorització de la Direcció General de carreteres.
SR. __________
1.- S’interessa per com està el tema dels dipòsits de gas natural i què en pensen de la
resposta donada al Parlament pel grup del CiU.
L’alcalde explica que l’Ajuntament no en sap res més, ni s’ha rebut cap informació al
respecte. Fins i tot és raonable pensar que l’interès de l’empresa és menor atès la baixada
del consum, oi més tenint en compte que hi ha una afectació per concessió minera. Pel que
fa a la resposta parlamentària indica que responia a una pregunta del PSC i que després
d’escoltar-la i de veure que els diaris reflectien la notícia de formes molt diferents, li va
quedar clar que la tramitació està encara pendent del govern de l’Estat i que la Conselleria
està d’acord en que a Catalunya hi hagi un punt d’emmagatzematge de gas natural.
2.- Demana què es preveu realitzar per fomentar la recollida selectiva ja que, per normativa
europea, al 2020 cal recollir selectivament el cent per cent.
La senyora____ explica que s’està treballant al respecte i que des del consorci es preveu
que hi pugui haver una planta de tractament de la fracció resta cap el 2016-2018.
3.- Pregunta si es té alguna informació sobre el robatori que hi va haver a la zona del
cementiri.
L’alcalde explica que els mossos d’esquadra no informen en detall sobre aquests successos,
a la darrera reunió sols van indicar que a nivell estadístic han baixat els robatoris un
cinquanta per cent.
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SR. ___________
1.- Explica que hi ha molts carrers amb herbes i que hi continua havent façanes amb cartells
enganxats. Demana si és previst netejar-ho.
L’alcalde explica que amb les pluges abundants que hi ha hagut no es dona l’abast a treure
les herbes i que s’hi ha destinat una persona i una màquina.
2.- Demana quan es preveu canviar les papereres
L’alcalde indica que entre ahir i avui ja se n’han posat algunes i que en total se’n canviaran
unes vuit o deu.
3.- Pregunta si ja s’han fet les proves dels leds i si s’ha decidit el model a posar.
L’alcalde explica que les proves estan fetes i que hi haurà menys potència i més llum.
També s’ha mirat que la temperatura de calor fos baixa. Explica, així mateix, que es farà tot
el polígon de la Coromina i que fins i tot potser es podran canviar les del voltant del pavelló.
El finançament és íntegrament de la Diputació.
4.- Demana quin seguiment es fa des de l’Ajuntament d’algunes façanes que cauen a
trossos, esmentant alguns edificis afectats.
L’alcalde explica que és un problema greu ja que algunes propietats estan en processos
judicials i no es sap qui és el propietari o aquest no es localitza. Altres ja han estat
arreglades i alguns fa poc que han quedat en propietat d’una caixa, de forma que ara ja se’ls
podrà requerir.
5.- Dóna lectura, en representació també del grup d’ERC, d’una carta que els han fer
arribar:
“ ... Els portaveus del col·lectiu assembleari “Gent de Balsareny” demanen al consistori o
govern municipal quin és el motiu pel qual:
Qüestions sobre la cessió d’un local públic
1.Se’ns va deixar de cedir el local públic quan encara estàvem i estem en mig d’un procés
de constitució?
2.Tot i demostrar que, a tots els efectes excepte els burocràtics, som una entitat que genera
activitats per a les persones del poble (*), se’ns ofereix la opció de cedir-nos un local públic a
canvi d’una compensació econòmica o lloguer com si fóssim particulars?
(*) Unes 300 firmes de ciutadans/es de Balsareny avalen la nostra proposta reconeixent-nos
com a tal, donant, a més a més, suport a la idea del que entenem com a dret, la cessió d’un
local públic a una entitat no burocratitzada que genera activitats a nivell local.
Cal remarcar que el que demanem a l’equip de govern és una qüestió circumstancial en el
moment present del nostre col·lectiu. No neguem la possibilitat que, en un futur i sota unes
condicions més favorables, el col·lectiu de l’assemblea “Gent de Balsareny” esdevingui
entitat i pugui autofinançar-se en certes qüestions de primera línia funcional. Demanem
serveis bàsics que, creiem, l’ajuntament, hauria de facilitar i no denegar a tots aquells que,
d’una forma o altra, busquin treballar pel poble...”
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Demana que, tenint en compte que són un grup de persones que estan intentant fer coses
pel poble i que al ser un col·lectiu assembleari el seu funcionament per adoptar acords és
més lent, se’ls deixi un local d’entitats per reunir-se, ja que ara ja comença a fer fred.
L’alcalde explica que s’ha parlat amb els representants d’aquest col·lectiu i que inicialment ja
se’ls va deixar un local durant uns dies, per poder constituir-se com a entitat. També se’ls ha
comunicat, fa poc, que si per acabar de fer els estatuts i constituir-se com entitat se’ls ha de
deixar la sala de reunions del local d’entitats uns dies més tampoc hi ha d’haver cap
problema, però que el que no es pot fer és deixa’ls-hi de forma indefinida o per un llarg
període de temps aquestes instal·lacions ja que, al no ser entitat, va a nom de la persona
particular que ho sol·licita, amb els inconvenients de precedent per altres persones
particulars o de responsabilitat que hi pot haver. Per tant, el que cal és que es constitueixin
com a entitat o que entrin a formar part d’una secció d’una altra que ja estigui constituïda, de
forma que puguin rebre el mateix tracte que la resta d’entitats.
La senyora __________explica que tenen moltes signatures i que són seriosos, per tant veu
bé que els deixin el local.
La senyora _____________explica que se’ls ha explicat totes les alternatives que tenen per
poder disposar del local.

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
488466E i correlativament fins el 488473E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari

