AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 8/2015
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 24 de setembre de 2015
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, senyor ________________________
Horari: Inici: A dos quarts de nou del vespre (20:30h)
Acabament: Falten dos minuts per les onze de la nit (22:58h)
Assistents:
______________________
Excusa assistència:
_____________________________
Secretari:
_______________________________
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors 13/6/2015, 9/7/2015 i
31/8/2015
2. Donar compte decret composició Junta de Govern Local
3. Donar compte decrets contractació personal per urgència
4. Donar compte període mig pagament PMP (1r i 2n trimestre)
5. Donar compte liquidació pressupost 2014
6. Donar compte delegació funcions d’alcaldia al 2n tinent d’alcalde
7. Aprovació, si escau, compte general 2014
8. Aprovació, si escau, modificació pressupost 4 /2015
9. Aprovació, si escau, rectificació inventari municipal 01/01/2015
10. Aprovació, si escau, bonificació ICIO per obres sol·licitades per la Fundació
Casal Verge de Montserrat
11. Aprovació, si escau, nomenament membres comissió de delimitació del terme
12. Aprovació, si escau, proposta festes locals 2016
13. Aprovació, si escau, dissolució i liquidació del Consorci de Comunicació Local
14. Moció presentada per ERC relativa a penjar l’estelada al balcó
15. Moció presentada per ERC relativa al compromís ANC
16. Moció presentada per ERC relativa al foment de la participació
17. Moció presentada per ERC per instal.lar Wi-fi a equipaments municipals
18. Moció presentada per ERC de suport a l’acollida de refugiats
19. Moció presentada pel grup municipal de Convergència en defensa dels drets
humans i acollida de refugiats de la guerra de Síria
20. Moció presentada per GdB sobre el conflicte de Síria i l’acollida dels refugiats
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21. Moció presentada pel grup municipal de Convergència de lluita contra el
mosquit tigre
22. 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
13/6/2015, 9/7/2015 i 31/8/2015
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,
realitzada els dies 13/6/2015, 9/7/2015 i 31/8/2015.

La Sra._________ demana que en el punt 6 de l’acta de la sessió de 9 de juliol de
2015, en la seva intervenció es reculli que també va indicar (responent a l’alcalde) que
en les sessions extraordinàries no hi ha cap punt de precs i preguntes, la qual cosa va
en contra de la participació ciutadana.
D’altra banda el Sr.__________ indica un error en la numeració de les actes i en la
transcripció de l’hora d’acabament.

VOTACIÓ:
Sotmeses les actes a votació ordinària, amb les correccions indicades, són aprovades
per unanimitat.

2) DONAR COMPTE DECRET COMPOSICIÓ JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte al Ple que per decret d’alcaldia de data 10 de juliol de 2015, es va
aprovar l’acord que transcrit literalment diu el següent:
“ Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2015, va acordar
constituir la Junta de Govern Local.
Atès que correspon a aquesta Alcaldia nomenar els membres de la Junta de Govern Local.

Pl. de l’Ajuntament, 2 - 08660 BALSARENY (BAGES) - NIF P0801800D
Tels. 93 8396100 - Fax 93 8200422 - balsareny@balsareny.cat - http://www.balsareny.cat

AJUNTAMENT DE BALSARENY

D’acord amb el que es disposa als articles 20, 21, 23 de la Llei de Bases del Règim Local , 54
del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya i 52 i 53 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les entitats locals, de 28 de novembre de 1986.
RESOLC:
PRIMER: Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents regidors/ores:
______________
SEGON: Delegar a la Junta de Govern Local, a més de les funcions que li són pròpies,
l’exercici de les atribucions que l’article 21.1 de la Llei de Bases del Regim m’atribueix, incloses
les establertes a l’apartat j), amb excepció de les indicades al punt 3 de l’esmentat article com a
no delegables i les que es refereixen a les competències sobre matèries referides al personal
municipal que la legislació atribueix a l’Alcaldia i en especial les establertes als articles 21.1. g),
h), i) de la Llei 7/ 1985, de 2 d’abril reguladora de les bases del règim local. Aquesta delegació
d’atribucions es realitza sens perjudici de les delegacions realitzades en el decret de data 3 de
juliol de 2015 a diferents regidors i regidores.
TERCER: Establir que la Junta de Govern Local realitzarà les seves sessions ordinàries
setmanals els dijous a les 18 hores. Per causa justificada es podrà modificar tant l’hora
establerta com el dia fixat o no realitzar la convocatòria, si bé caldrà, com a mínim, realitzar
una Junta de govern cada 15 dies, amb excepció del mes d’agost que pot no convocar-se.
QUART: Notificar aquesta resolució als/a les designats/des, donar-ne compte al Ple i publicarla al Butlletí Oficial de la Província.”

3) DONAR COMPTE DECRETS CONTRACTACIÓ PERSONAL PER URGÈNCIA

Es dóna compte al ple que s’han realitzat les següents contractacions de personal:
Per decret d’alcaldia número 10/2015 de data 26 de març de 2015, es va nomenar
com a funcionari interí, al Sr. ____________________, pel lloc de treball de vigilant
local, de l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, per cobrir el
període de vacances d’estiu i dies de lliure disposició del personal actiu a partir del dia
7 d’abril al 31 d’octubre de 2015, ambdós inclosos.
Per decret d’alcaldia número 32/2015 de data 30 de juny de 2015, es va contractar a la
Sra. ____________ en règim laboral d’interinitat, amb una jornada a temps parcial de
25 hores setmanals, pel lloc de treball de treballadora familiar, per cobrir la substitució
d’incapacitat laboral de la Sra. _________ des del dia 1 de juliol de 2015 i fins la
reincorporació de la persona substituïda.
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Per decret d’alcaldia número 33/2015 de data 30 de juny de 2015, es va contractar a la
Sra. _____________, en règim laboral d’interinitat, amb una jornada a temps parcial
de 25 hores setmanals, pel lloc de treball de treballadora familiar, per cobrir la
substitució per vacances des del dia 1 de juliol i fins el dia 23 d’agost de 2015.
Per decret d’alcaldia número 70/2015 de data 27 d’agost de 2015, es va contractar al
Sr. _____________ en règim laboral d’interinitat, amb una jornada a temps parcial de
5.62 h/setmanals, pel lloc de treball de professor de l’escola de música, per cobrir una
plaça vacant ocupada per un professor que ha rescindit la seva relació laboral
voluntàriament.
Per decret d’alcaldia número 68/2015 de data 20 d’agost de 2015, es va contractar a la
Sra. _______________, en règim laboral d’interinitat, amb una jornada de 20 hores
setmanals, pel lloc de treball de neteja de l’edifici municipal, per cobrir la substitució
per vacances des del dia 30 d’agost i fins el dia 20 de setembre de 2015.

4) DONAR COMPTE PERÍODE MIG PAGAMENT PMP (1r I 2n TRIMESTRE)
Es dóna compte que el període mig de pagament corresponent al 1er i 2on trimetre de
2015 és el següent:
1er Trimestre

Código de Entidad
Entidad
09-08-018-AA-000 Balsareny

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
(0,64)

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
18,67

Periodo Medio de
P

Ti

En días

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien
de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al
periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o
bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio,
en un momento anterior a dicho periodo máximo.

2on. Trimestre
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Código de Entidad
Entidad
09-08-018-AA-000 Balsareny

Ratio de
Operaciones
Pagadas *
7,06

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *
(18,88)

Periodo Medio de
P

Ti

l1,55
*

* Cuando el dato se refleja entre paréntesis se refiere a un importe negativo, representativo bien
de una mayor celeridad, en término medio, en el pago por parte de la Entidad en relación al
periodo máximo previsto legalmente con carácter general para dar conformidad a la factura, o
bien a que las operaciones pendientes de pago de la Entidad se encuentran, en término medio,
en un momento anterior a dicho periodo máximo.

5) DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2014

Es dóna compte al Ple que per decret d’Alcaldia de 8 de maig de 2015 es va aprovar la
Liquidació del Pressupost de 2014, acord que es transcriu literalment a continuació.
“ ... ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2014 s’obté, a 31 de desembre
de 2014, el resultat següent:
Pressupost de despeses:
Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:

3.701.954,00
549.549,44

Pressupost definitiu de despeses:

4.251.503,44

Despeses compromeses:

3.550.109,40

Obligacions reconegudes netes:

3.533.362,04

Pagaments realitzats:

3.403.216,35

Obligacions reconegudes pendents de pagament ex.corrent

130.145,69

Exercicis tancats
Saldo d’obligacions reconegudes pendents de pagament a 0101-2013:
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Modificacions saldo inicial i anul·lacions

0,00

Total obligacions

121.732,38

Prescripcions

0,00

Pagaments realitzats

121.677,70

Obligacions reconegudes pendents de pagament ex.tancats

54,68

Pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:

3.701.954,00
549.549,44

Pressupost definitiu d’ingressos:

4.251.503,44

Drets reconeguts nets:

3.887.357,40

Recaptació neta:

2.900.940,30

Drets pendents de cobrament:

986.417,10

Exercicis tancats
Drets pendents de cobrament a l’inici de l’exercici:

1.264.631,62

Modificacions de saldo inicial:
Drets anul·lats / cancel·lats:

0,00
-111.183,79

Recaptació:

437.685,58

Drets pendents de cobrament a la fi de l’exercici:

715.762,25

Resultat pressupostari de l’exercici:
a. Operacions corrents (cap. I a V)
b. Altres operacions no financeres (cap. VI iVII)

3.456.701,70
375.001,41
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1. Total operacions no financeres (a + b)

3.831.703,11

2. Actius financers (cap. VIII)

0,00

3. Passius financers (cap. IX)

55.654,29

(+) 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)

3.887.357,40
2.578.094,58
462.189,02
3.040.283,60

2. Actius financers (cap.VIII)
3. Passius financers (cap. IX)
(-)

(-)

Obligacions reconegudes netes

0,00
493.078,44
3.533.362,04

Resultat pressupostari no ajustat

353.995,36

Desviacions positives de finançament de l’exercici

109.289,26

(+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici
(+) Oblig. reconegudes finançades amb romanent líquid de
tresoreria
Resultat pressupostari ajustat

75.871,28
213.068,44

533.645,82

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 necessari per complir els
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terminis de pagament establerts a la normativa aplicable i d’acord amb les previsions
del pla de tresoreria, 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 2015, 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 per operacions corrents.

Romanent de tresoreria:
1.

(+) Fons líquids a la tresoreria a final d’exercici

2.

(+) Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici

3.

678.745,57
1.761.326,06

(+) del pressupost corrent

986.417,10

(+) del pressupost tancat

715.762,25

(+) d’operacions no pressupostàries

94.886,28

(-) cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva

35.739,57

(-) Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici

307.293,89

(+) del pressupost corrent

130.145,69

(+) del pressupost tancat
(+) d’operacions no pressupostàries

54,68
177.093,52

(-) pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva

0,00

I

Romanent de tresoreria total (1+2-3)

2.132.777,74

II

Saldos de dubtós cobrament

975.086,76

III

Romanent de tresoreria afectat

119.289,26

IV

Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)

V

Romanent compromès a incorporar amb càrrec al Romanent
general

VI

Romanent de Tresoreria no compromès (IV-V)

1.038.401,72
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1.038.401,72
VII

Romanent de Tresoreria afectat article 32 Llei 2/2012

VIII

Romanent de Tresoreria no afectat Llei 2/2012 (VI-VII)

300.524,12
737.877,60

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 2014 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

3.831.703,11

(-)

Despeses dels capítols I a VII

3.040.283,60

(+/-)

Ajustaments SEC 95
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

-490.895,39
300.524,12

Regla de la despesa:
Base exercici anterior

2.357.974,49

Taxa límit de creixement aprovada pel Ministeri

1,50

Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

2.393.344,11

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos

3.035.356,62

Ajustaments SEC95
Aplicacions no financeres, llevat interessos

0
3.035.356,62

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
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Ajustaments SEC95

0,00

Despesa finançada amb subvencions

663.966,64

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual

0
2.371.389,98

Marge a la Regla de la Despesa
Taxa implícita d’increment

21.954,13
0,57 %

Objectiu del deute: (ingressos corrents = Drets Reconeguts nets cap. I a V – DR
finalistes)
Deute viu en termes SEC95
% d’endeutament sobre els ingressos corrents
Deute viu en termes de Tutela Financera (sense PIE)
% d’endeutament sobre els ingressos corrents

699.290,36
20,23%
646.202,62
18,70%

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
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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 2014 que, en termes
consolidats, figura a la part d’antecedents d’aquesta resolució i d’acord amb el detall
que consta a l’expedient administratiu.
SEGON: Declarar no disponible l’import de 324.176,59 € del romanent de tresoreria no
afectat a la Llei 2/2012, a l’efecte de disposar d’un fons de solvència suficient per
complir amb els terminis de pagament establerts.
TERCER: 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.”

La Sra. Ramirez explica que aquests resultats econòmics són fruit de la feina feta per
l’anterior equip de govern i demana a l’actual que mantingui la mateixa tendència
positiva.

6) DONAR COMPTE DELEGACIÓ FUNCIONS D’ALCALDIA AL 2N TINENT
D’ALCALDE
Es dóna compte al Ple que per decret d’alcaldia de data 10 d’agost de 2015, es va
aprovar l’acord que transcrit literalment diu el següent:
“ Considerant que correspon als tinents d’alcalde, substituir en la totalitat de les seves
funcions i per ordre del seu nomenament, a l’alcalde, en els casos d’absència, malaltia
o qualsevol impediment que impossibiliti aquest per l’exercici de les seves funcions.
Considerant que des del dia 12 i fins el dia 17 d’agost de 2015, ambdós inclosos, no
podré atendre les meves obligacions.
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Tenint en compte que la Sra. _______________, 1a tinent d’alcalde, està de vacances
fins el dia 20 d’agost de 2015.
En virtut del que es disposa als articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases de Règim Local, i d’acord amb els articles 44 i 47 del Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC:
PRIMER: Delegar al Sr. _____________, segon tinent d’alcalde, la totalitat de les
funcions de l’alcaldia, d’acord amb l’article 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, des del dia 12 i fins el dia 17 d’agost de
2015, ambdós inclosos.
SEGON: La delegació comprèn les facultats de direcció i de gestió, així com de
resoldre els procediments administratius oportuns mitjançant l’adopció d’actes
administratius que afecten a tercers.
TERCER: L’òrgan delegat ha d’informar a aquesta alcaldia, a posteriori, i, en tot cas,
quan se’l requereixi, de la gestió realitzada i de les disposicions dictades en el període
de referència, i amb caràcter previ d’aquelles decisions de transcendència, tal i com es
preveu a l’article 115 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals.
QUART: La delegació del present decret requerirà per la seva eficàcia l’acceptació de
l’òrgan delegat, entenent-se aquesta atorgada tàcitament si no es formula davant
aquesta alcaldia expressa manifestació de no acceptació de la delegació en el termini
de tres dies hàbils comptats des del següent de la recepció d’aquesta resolució.
CINQUÈ: La present resolució serà publicada al Butlletí Oficial de la Província, donantne compte al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es realitzi.
SISÈ: En tot allò que no es preveu en aquesta resolució s’aplicarà directament les
previsions de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i
del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.”
La Sra._________diu que “Si és delega al 2n tinent d'alcalde és perquè l'alcalde i el primer
tinent d'alcalde també estaven de vacances. Entenem doncs que a l'agost no es van celebrar
les comissions de govern setmanalment? Quin dia no es va fer junta? Hi va haver algun decret
d’alcaldia? Només amb el 50% del govern es va prendre alguna decisió important?”
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L’alcalde va respondre que, durant el mes d’agost, únicament es va deixar de fer Junta
de Govern aquesta setmana, que no es va fer cap decret per part del Tinent d’Alcalde i
que tot va funcionar amb normalitat.

7) APROVACIÓ, SI ESCAU, COMPTE GENERAL 2014
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ 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 a l’aprovació del Compte General de les Corporacions Locals.
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 27 de maig al 22 de juny de 2015,
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 2014.
SEGON.- Trametre còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes de Catalunya.”
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

8) APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ PRESSUPOST 4/2015
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que es considera necessari, per tal de poder incloure unes despeses que no
poden demorar-se fins l’exercici vinent, la modificació del pressupost general de la
Corporació per l’exercici 2015.
D’acord amb la proposta de l’Alcaldia de realitzar la modificació 4/15, vist l’expedient
de suplement de crèdit, vist l’informe del Secretari-Interventor, i atès el que es disposa
al 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 proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient de modificació del pressupost 4/15 d’acord
amb el detall que figura a l’annex d’aquesta proposta d’acord.
SEGON.- Exposar al públic aquest acord mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per un període de 15 dies, durant els
quals els interessats podran examinar-lo i presentar les reclamacions, davant el Ple,
que creguin convenients. Cas de no presentar-se’n, l’acord es considerarà
definitivament aprovat. Del pressupost resultant se’n publicarà un resum per capítols al
Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX
SUPLEMENT DE CRÈDIT

Partida

DESPESA

133/12005

Retribucions bàsiques (E) funcionaris

2.825,00 €

150/12001

Retribucions bàsiques (A2) funcionaris

700,00 €

1533/13000

Personal laboral

670,00 €

231/13000

Retribucions bàsiques

920,00 €

323/13000

Retribucions bàsiques

2.500,00 €

326/13000

Retribucions bàsiques

1.050,00 €

3321/13000

Retribucions bàsiques

190,00 €

333/13000

Retribucions bàsiques

350,00 €

342/13000

Retribucions bàsiques

350,00 €

912/10000

Retribucions alts càrrecs

1.220,00 €

920/12000

Retribucions bàsiques (A1) funcionaris

1.240,00 €

920/12004

Retribucions bàsiques (C2) funcionaris

1.820,00 €

920/13000

Retribucions bàsiques

931/12003

Retribucions bàsiques (C1) funcionaris
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165/2279902

Reparacions extraordinàries enllumenat públic

326/22699

Activitats escolars

500,00 €

3321/22199

Material biblioteca

300,00 €

333/62500

Adquisició mobiliari divers

5.000,00 €

338/2260903

Festes populars i activitats culturals

18.000,00 €

338/2260905

Trobada gegants i altres figures tradicionals

1.000,00 €

342/21202

Reparació i manteniment Camp Futbol

8.000,00 €

342/21203

Reparació i manteniment Pistes poliesportives

1.500,00 €

342/22199

Adquisició material ordinari, esports

920/62600

Adquisició equips informàtics i telecomunicacions

500,00 €

TOTAL

Partida

870.00

7.000,00 €

1.200,00 €

58.035,00 €

FINANÇAMENT

Romanent de tresoreria per despeses generals

Import

58.035,00 €

En aquest punt es produeix un ampli debat en el que, resumidament, es realitzen les
següents intervencions:
El Sr. ________ explica que estan d’acord en la majoria de les modificacions
proposades excepte les relatives a les reparacions de lluminàries, les de mobiliari del
Sindicat i la de Festes populars. En les dues primeres no veuen clar que es necessiti
l’import indicat i, en el cas de les festes, no tenen els criteris que es tindran en compte
per realitzar aquestes despeses.
El Sr. alcalde explica que es tracta d’una previsió, que s’ha fet tenint en compte les
despeses d’anys anteriors i d’acord amb les informacions dels tècnics municipals, i que
sols es gastarà si és necessària.
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La Sra. ___________explica que més que l’import, que es pot reduir una mica o
mantenir el mateix, ja que hi ha molta vinculació jurídica en aquestes aplicacions, el
que demanen és que hi hagi informació sobre els criteris que es faran servir per
realitzar les despeses o els motius que les justifiquen, especialment demana els
“criteris pels quals es subvencionen certes activitats, que aquest criteris siguin per
tothom de la població i que es si van conduïdes a una petició en concret per part
d'alguna entitat en compte les altres.
Per altra banda també demana “el criteri que ha seguit la regidora d'ensenyament en
concedir una quantitat de 500€ a l'escola sense previ consens amb ella, ens agradaria
també que les decisions tinguessin fonament i no es concedissin certes quantitats per
inèrcia.”
La Sra.____________, explica que es tracta d’una previsió del pressupost per si cal fer
alguna altra despesa en relació a les activitats escolars.
El Sr.__________ explica que la modificació és conseqüència de la situació en que
s’han trobat les partides i explica les activitats que la seva regidoria preveu realitzar
fins a finals d’any. Es compromet, així mateix, a fer arribar la informació detallada, a
cada grup, relativa a les despeses que es preveuen realitzar amb càrrec a aquesta
modificació de pressupost.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

9) APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ INVENTARI MUNICIPAL 01/01/2015
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ 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.
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Vist l’informe jurídic del secretari interventor de data 13 de maig de 2015 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 2014. 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
Valor actual
BÉNS DOMINI PÚBLIC- SERVEI PÚBLIC
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

9.851.468,31
38.033,08
0,00
0,00
9.889.501,39

12.816.916,09
340.986,65
19.218,84
5.179.798,29
7.958.885,61

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

0,00

1.387.571,47
28.626,28
1.766,00
656.315,78
758.115,97

BÉNS I DRETS DE TERCERS
DIPOSITATS O LLIURATS A L'ENS
LOCAL I REVERSIBLES AL SEU FAVOR
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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
522884,35
218.505,67

PASSIU
0,00

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

646.462,27

DESPESES PLURIANUALS
RECONEGUDES
PEL PLE

0,00

OBLIGACIONS DE CARÀCTER
PERSONAL
DE LA CORPORACIÓ

0,00

PATRIMONI NET
VALOR TOTAL ACTIU
VALOR TOTAL PASSIU
TOTAL PATRIMONI NET A 31-12-2014

18.825.008,74
646.462,27
18.178.546,47

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.”

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

10) APROVACIÓ, SI ESCAU, BONIFICACIÓ ICIO PER OBRES SOL·LICITADES
PER LA ____________________
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Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ En data 21 d’abril de 2015, la ________________ ha sol·licitat a l’Ajuntament la
bonificació del 95% de la quota de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
(ICIO) corresponent a les obres que volen realitzar de canvi de finestres, tancaments i
mosquiteres a la P______________
L’ordenança fiscal número 5 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions
i obres estableix a l’article 6.1 que “Es concedirà una bonificació de fins el 95 per cent
de la quota de l’impost a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
cultural, històric artístiques o de foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta
declaració correspondrà al Ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del
subjecte passiu, per vot favorable de la majoria simple dels seus membres”.
Considerant que la ___________________ és una fundació sense ànim de lucre
dedicada, principalment, a l’atenció de la gent gran i que les obres per les quals es vol
demanar llicència d’obres estan destinades a millorar els serveis de residència.
Considerant que és d’interès i utilitat per la població que es pugui disposar d’unes
instal·lacions adequades per prestar aquest servei de forma idònia i, per tant, valorant
que, en la sol·licitud efectuada, concorren circumstàncies socials que determinen
l’ampliació de la bonificació fiscal prevista a l’article 6.1 de l’ordenança fiscal número 5
reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres.
Es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Declarar que les obres que es volen realitzar per la ______________per a la
realització del projecte de canvi de finestres, tancaments i mosquiteres a la Plaça Roc
Garcia de Balsareny, són d’especial interès pel municipi, per concórrer circumstàncies
socials.
SEGON: Concedir una bonificació del 95% de la quota a pagar de l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres (ICIO) com a resultat d’efectuar les obres
indicades anteriorment.
TERCER: Notificar aquest acord a la _______________________

VOTACIÓ:
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Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

11) APROVACIÓ, SI ESCAU,
DELIMITACIÓ DEL TERME

NOMENAMENT

MEMBRES

COMISSIÓ

DE

Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ El Ple de l’Ajuntament de Balsareny en sessió realitzada el dia 26 de juliol de 2012 va
nomenar els membres de la comissió municipal de delimitació del terme, d’acord amb
la petició del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat.
En motiu de les passades eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015 cal nomenar
una nova comissió municipal de delimitació del terme.
La comissió municipal de delimitació ha d’estar formada per l’alcalde, dos regidors/es,
un tècnic municipal i el secretari. La competència per l’adopció dels mencionats acords
correspon al ple.
En conseqüència es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Nomenar membres de la comissió municipal de delimitació a les següents
persones:
________________. Alcalde
_____________________. Regidor
_____________________. Regidora
_____________________Arquitecte tècnic
_______________________ Secretari
SEGON: Notificar aquest acord als ajuntaments de Castellnou de Bages, Gaià, Navàs
i Sallent així com a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat.
TERCER: Facultar a l’alcalde perquè dugui a terme les actuacions necessàries per fer
efectius aquests acords.”

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

12) APROVACIÓ, SI ESCAU, PROPOSTA FESTES LOCALS 2016
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Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ 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 2016, la qual ha de ser
comunicada abans del 30 de setembre de 2015.
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 2016 els dies 1 de
febrer i 25 d’abril de 2016.
SEGON: Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.”

INTERVENCIONS:
L’alcalde comenta la possibilitat que la festa de dilluns posterior a la festa dels
Traginers es pugui alternar amb el divendres anterior a aquesta festa.
El Sr. __________ demana si el dia de festa local ha de tancar el comerç i l’industria
local.
La Sra. ______________ respon que si ha de tancar i que, pel que fa al comerç,
acostuma a preferir la festa el dilluns, ja que el divendres abans de traginers és un dia
important pel volum de vendes.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.

13) APROVACIÓ, SI ESCAU, DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DEL CONSORCI DE
COMUNICACIÓ LOCAL
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ ANTECEDENTS:
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I.

El 19 de setembre de 1994 es va constituir el Consorci de Comunicació Local
(CCL), amb la finalitat de promoure les activitats de les emissions de ràdio
municipals, produint i fomentant les seves programacions i, en general, promovent i
col·laborant en totes les activitats que condueixen al desenvolupament del món de
la comunicació local

II.

El ple de l’Ajuntament, en sessió de 4 de novembre de 2004, va aprovar la
incorporació de l’Ajuntament de Balsareny al Consorci de Comunicació Local,
formalitzant-se la indicada incorporació mitjançant conveni interadministratiu de
data 5 de novembre de 2004.

III.

El Consell General de Consorci de Comunicació Local, en la sessió celebrada el
26 de març de 2015, va adoptar, entre altres, els acords d’aprovar inicialment la
dissolució del Consorci de Comunicació Local així com la seva liquidació. Alhora va
donar trasllat dels esmentats acords a les entitats integrants del Consorci als
efectes de la ratificació dels acords adoptats.

CONSIDERACIONS JURÍDIQUES:
La regulació bàsica dels consorcis locals està continguda als articles 87 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril , reguladora de les bases de règim local, 269 a 272 del Text refós
de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel DL 2/2013, de 28 d’abril,
articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost de règim jurídic i de procediment de
les administracions públiques de Catalunya, 313 i 324 del reglament d’obres, activitats
i serveis dels ens locals, aprovat per decret 179/1995, de 13 de juny, així com la
Disposició addicional 20 de la Llei 30/1992 de 26 de novembre de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
Els articles 27.1 i 2 i 28 del Estatuts del Consorci de Comunicació Local disposen que
el Consorci es dissoldrà per acord dels membres que l’integren, amb el quòrum
assenyalat a l’article 14.3 dels Estatuts o per impossibilitat legal o material de complir
els seus objectius; l’acord de dissolució determinarà com s’haurà de procedir a la
liquidació dels béns del Consorci i a la reversió de les obres o de les instal·lacions
existents. En cas de dissolució del Consorci , el patrimoni es distribuirà entre els seus
membres en proporció a les respectives aportacions. Igualment respondran
proporcionalment dels deutes contrets.
Examinada la proposta de liquidació i trobada conforme atès que l’Ajuntament no va
realitzar aportacions econòmiques.
Tenint en compte que l’article 313.2 del ROAS estableix que l’acord de dissolució dels
consorcis s’ha adoptar amb el vot favorable de la majoria absoluta de membres de la
corporació.
Vist l’informe emès per la secretaria- intervenció.
Es proposa al ple l’adopció dels següents
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ACORDS:
PRIMER: Ratificar l’acord del Consell General del Consorci de Comunicació Local, en
la sessió celebrada el 26 de març de 2015, relatiu a la dissolució i liquidació del citat
Consorci.
SEGON: Notificar aquest acord al Consorci de Comunicació Local.”

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.
Abans de tractar els següents punts, per unanimitat dels assistents es ratifica la
inclusió a l’ordre del dia dels punts 14 a 21, ambdós inclosos.

14) MOCIÓ PRESENTADA PER ERC RELATIVA A PENJAR L’ESTELADA AL
BALCÓ
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atès que Balsareny és membre de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
Atès que ho va sol·licitar la territorial de l’Assemblea de Balsareny (Balsareny per la
Independència) per instància núm: 1-2012-002769-1 entrada el 4/10/2012 i que no va
obtenir resposta.
Atès que es va rebutjar una moció el novembre del 2012 instant a penjar l’estelada al
balcó amb efecte immediat.
Atès a que una iniciativa popular el 2014 va presentar més de cent quaranta instàncies
sol·licitant que es pengés l’estelada.
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Balsareny,
l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer: Que es pengi l’estelada al balcó o almenys la bandera catalana (senyera).”

INTERVENCIONS:
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La Sra. _____________ demana que es suprimeixin els antecedents 2n i 3r, se
n’incorpori un altre i es substitueixi l’acord per la proposta que realitza el seu grup.
El Sr. ________ manifesta que “ Segons la nostra forma d’entendre la qüestió,
recolzada pel mandat de l’Assemblea Gent de Balsareny, votaríem a favor de la moció
que heu presentat si es modifiqués part del seu contingut. Per tant, proposem al Ple de
l’Ajuntament la modificació de la moció i l’aprovació del següent acord:
- Penjar la bandera de Catalunya (senyera) i la bandera del poble de Balsareny.
Aquesta és la proposta del nostre grup municipal. Com hem dit, en aquest cas
votaríem a favor de la moció. En cas contrari, no podríem votar favorablement la vostra
moció.”
El Sr. ____________ accepta les esmenes presentades a la moció, si bé va anunciar
que no descarten, en un futur, tornar a sotmetre a consideració del ple uns acords
semblants.
En conseqüència es sotmet a consideració del ple la següent moció,
“ Atès que Balsareny és membre de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).
Atès que una iniciativa popular el 2014 va presentar més de cent quaranta instàncies
sol·licitant que es pengés l’estelada.
Atès els resultats obtinguts el dia 9N amb la gran participació i el resultat obtingut
d’aquella pregunta.
Atès els esdeveniments de la Diada de Catalunya de l’11 de setembre dels anys 20122015.
Per tot això,
S’ACORDA:
PRIMER: Penjar al balcó de l’Ajuntament la bandera catalana (senyera) i la bandera
del municipi de Balsareny.

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per unanimitat dels assistents.
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15) MOCIÓ PRESENTADA PER ERC RELATIVA AL COMPROMÍS ANC
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atès que Balsareny és membre de l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i atesos els resultats favorables a Balsareny de la consulta del 9N.
Per això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Balsareny,
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Proposem la continuïtat del nostre Ajuntament a l’Associació de Municipis
per la Independència (AMI) i també proposem tenir-hi un paper actiu.
SEGON: Que es col·loquin els cartells conforme Balsareny és un municipi adherit a
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) a sota els cartells de les entrades
que indiquen l’entrada a Balsareny i que es netegi el cartell de l’entrada centre que té
una taca rosa i també l’altre que té una taca blava.
TERCER: En el cas que les eleccions plebiscitàries del 27 de setembre configurin una
majoria independentista al Parlament, proposem que el nostre ajuntament, amb el seu
alcalde al capdavant, es posi a disposició del govern del país per tot el que consideri
oportú en la gestió de la constitució de l’Estat català, superant, si cal, totes les traves
que hi puguin posar els poders de l’Estat espanyol.
QUART: Proposar que l’Alcalde, com a màxima autoritat i representant legítim de tots
els veïns/es del municipi de Balsareny, participi a l’Assemblea de Càrrecs Electes que
es constituirà per donar suport al procés d’emancipació nacional. En el cas que eles
institucions espanyoles intervinguessin o suprimissin les institucions catalanes
d’autogovern, aquesta Assemblea hauria d’assumir la governació de Catalunya,
donant així continuïtat al procés i garantir-ne la màxima legitimitat democràtica i
institucional.”

INTERVENCIONS:
Es produeixen diferents intervencions el resum de les quals és el següent:
El Sr.____ manifesta que aquests acords formen part de l’ideari i anhels del seu grup.
Demana afegir a l’acord segon que es netegi també l’altre cartell que té una taca
blava.
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També demana, en la seva intervenció, que l’Ajuntament, tot i reconèixer les
limitacions legals que té per actuar en casos en que no es respecten banderes
estelades situades en propietats privades, hauria de tenir una actitud activa de cara a
fer la pedagogia necessària per intentar que tothom sigui respectuós amb els símbols
o emblemes que tinguin o posin les persones a les propietats privades, ja que sinó
s’actua pot acabar existint una situació de conflicte important entre algunes persones
ideològicament situades als extrems.
En resposta a una intervenció de l’alcalde, també posa de manifest que, fins ara, els
atacs als símbols sempre han anat en la mateixa direcció (en contra de les estelades) i
que troben exagerat parlar de guerra de classes, ja que el posicionament ideològic a
favor i en contra de la independència és molt transversal i no s’ha de barrejar amb la
lluita de classes. El que cal és trobar la fórmula per desactivar les actituds incíviques i
fer que imperi el respecte a la llibertat ideològica i a la propietat.
La Sra. _________ indica que el seu grup va signar els acords amb l’ANC abans de
les eleccions municipals i que, per tant, estan d’acord amb els acords proposats.
El Sr. _________ diu que “El grup municipal de Gent de Balsareny, seguint el mandat de
l’Assemblea Gent de Balsareny, acorda abstenir-se en la votació d’aquesta moció. Malgrat
això, la vostra moció consta d’un total de quatre acords, i tot i que la votació es realitzarà de
forma conjunta englobant tots els acords, volem exposar la nostra opinió concreta en cadascun
dels acords:
Resposta al primer acord:
La nostra assemblea està basada en la pluralitat dels seus membres, i dins de la pluralitat hi ha
uns punts en comú que ja vam expressar en una resolució entregada a l’ANC, en data d’abril
del 2015.
Creiem en el dret a decidir, i per tant volem decidir com ha de ser el Balsareny que necessitem
i desitgem. Creiem en el dret a decidir-ho tot, som una formació que impulsa una nova manera
de fer política, on la ciutadania pugui decidir en referèndum si el poble de Balsareny s’adhereix,
o no, a l’AMI.
Resposta al segon acord:
En aquest punt hi estem d’acord, però proposem al Ple de l’Ajuntament de Balsareny l’adopció
de l’acord:
- Netejar el cartell de l’entrada que té una taca rosa, una sola vegada. En el cas que el cartell
es tornés a embrutar, es valoraria la possibilitat de la seva retirada, donats els recursos públics
dels que disposem, doncs és preferible utilitzar aquests recursos en un altre tipus d’actuacions.
Resposta al tercer i quart acord
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El nostre és un grup de caràcter municipalista, que treballa amb polítiques de realitats
quotidianes i del dia a dia, per millorar la vida de la gent del poble. A les portes de les eleccions
del 27 de setembre, no podem especular ni fer política ficció de situacions que encara no han
succeït en un àmbit nacional.
A mesura que els esdeveniments es vagin produint, a partir del dia 27 de setembre estarem a
la disposició d’allò que el poble, en el seu conjunt i democràticament, decideixi.”

El Sr. alcalde es mostra totalment a favor de respectar les idees o ideologia de cada
persona, alhora que manifesta la important preocupació de l’equip de govern per
aquesta situació de guerra entre pobles que, d’altra banda, dilueix la guerra entre
classes i la lluita per eliminar les desigualtats. Per suposat que estan totalment en
contra d’actes vandàlics i/o incívics i que cada persona a la seva propietat privada hi
pot tenir la bandera que vulgui i, si pateix algun dany, ho pot denunciar als Mossos.
També demana precaució i prudència en les expressions que s’utilitzen a les xarxes
socials i, malgrat que d’actituds inapropiades n’hi ha per ambdues bandes, el que cal
és recordar sempre que tots formem part de Balsareny i que per sobre de tot cal
preservar la pau social.

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per 6 vots a favor dels grups d’ERC
i Convergència i 4 abstencions del GdB.

16) MOCIÓ PRESENTADA
PARTICIPACIÓ

PER

ERC

RELATIVA

AL

FOMENT

DE

LA

Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atesa la coincidència en els programes electorals en referència a la participació
ciutadana i que és bàsica per la salut del municipi.
Per tot això, el grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament de Balsareny,
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Que el públic assistent als plens pugui participar als plens de forma activa
permetent precs i preguntes relacionades amb l’ordre del dia i, en el cas que no facin
referència a l’ordre del dia del ple el compromís de donar-los resposta en un termini
màxim de dos mesos.
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SEGON: Fomentar uns pressupostos participatius, començant pel capítol de les
inversions i, progressivament, ampliant la participació de tots els ciutadans en el debat
pressupostari.
TERCER: Potenciar els consells de participació de tots els sectors de població.”

INTERVENCIONS:
El Sr. _________ indica que aquesta moció la van entrar abans del ple anterior i que,
malgrat es pot donar per suposat que es farà tenint en compte els compromisos
electorals, a l’espera d’un reglament que ho reguli, creuen que és millor aprovar-ho.
La Sra. ____________ indica que estan d’acord amb la proposta, però que consideren
que en la participació del públic assistents als plens creuen que cal fer-ho de forma
ordenada i que l’alcalde en sigui el moderador així com que s’estableixi una durada
màxima i pactada. En relació al pressupost participatiu consideren oportú que s’acordi
el percentatge o import sobre el que pugui decidir la ciutadania.
El Sr. _________ diu que “El grup municipal de Gent de Balsareny forma part d’una
candidatura que, en el seu programa, portava incorporat un codi ètic on hi figura un compromís
ferm d’aplicar programes de transparència i participació ciutadana.
En els seus articles, s’aposta de manera clara per adoptar tot tipus de mesures de participació
ciutadana, així com en la discussió i aprovació dels pressupostos, i la creació d’espais de
debat. Dins d’aquests espais, el govern està interessat en potenciar els consells participatius.
Evidentment, estem a favor de que es pugui participar als plens de forma activa. És més, al
primer plenari de Juliol ja es va permetre la participació als plens per part dels assistents, així
com es farà, també, al dia d’avui.

Tanmateix, entenem que tots aquests punts haurien d’implementar-se regularment amb un
ROM (Reglament d’Organització Municipal), que és el que recolliria tots els aspectes per
regular en aquesta qüestió.
Per totes aquestes raons, estem a favor de la participació ciutadana. Actualment ja l’apliquem a
tots els nivells i seguirem aplicant-la, com no, als plens municipals.”

L’alcalde indica que no es va incloure aquesta moció a l’ordre del dia del ple anterior ja
que era un ple extraordinari.
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VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per unanimitat.

17) MOCIÓ PRESENTADA PER ERC PER INSTAL·LAR WI-FI A EQUIPAMENTS
MUNICIPALS
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atesa la necessitat creixent de connectivitat pels actes que es realitzen al municipi.
Atès que la sala Sindicat no disposa de Wi-Fi i és on es realitzen la majoria d’activitats
organitzades per les Entitats balsarenyenques.
Atès que hi ha entitats que realitzen les vendes d’entrades telemàticament.
Atesa la dificultat de connexió a internet en algunes zones del municipi.
Atesa la problemàtica del senyal TDT que arriba al municipi.
Per tot això, el grup d’ERC-AM Balsareny, proposa l’adopció dels següents acords:
PRIMER: Que es doti els equipaments municipals i, si és possible, alguna altra zona
de connexió gratuïta a Internet (zona Wi-Fi).
SEGON: Promoure la instal·lació de fibra òptica per millorar les connexions de TV,
telefonia i Internet.
TERCER: Aprofitar la plataforma de venda telemàtica per vendre les entrades dels
espectacles organitzats per l’Ajuntament (Tempo, SonaB i altres).”

INTERVENCIONS:

El Sr. ________argumenta la conveniència de posar Wifi a diferents equipaments
municipals tenint en compte que el cost no és elevat i, en canvi, milloraria molt la
connectivitat d’aquests equipaments pels usuaris. Explica diferents exemples en que
seria útil comptar amb aquest sistema. En relació a la plataforma de venda telemàtica
d’entrades, a banda d’explicar els diferents supòsits en que considera que pot ser
d’utilitat, comenta l’experiència de l’associació de pastorets al respecte, ja que utilitzen
aquest sistema amb molt bons resultats.
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La Sra. _________ indica que veuen bé que es posi wifi a algunes instal·lacions; en
relació a la fibra òptica fa referència que hi havia un projecte iniciat al respecte.
El Sr.____________ diu que “El grup municipal de Gent de Balsareny proposa aplaçar la
discussió d’aquest tema fins a obtenir informació en dos aspectes que estem estudiant i
considerem fonamentals.
El primer és l’aspecte econòmic, ja que estem fent una planificació d’aquesta inversió, on i
quan portar-la a terme, i encara no sabem els costos d’aquesta instal·lació, així com també
desconeixem els costos del seu manteniment. El segon és l’aspecte mediambiental. Hauríem
d’estudiar més a fons la informació sobre tecnologia “Wi-fi” en espais públics. Veurem que hi ha
molta controvèrsia sobre el tema, i que organitzacions de salut ja han començat a donar veus
d’alarma. A França, per exemple, les llars d’infants ja no tenen “Wi-fi”.
La proposta de l’equip de govern és el de comprometre’s a estudiar el tema en quan a viabilitat
de la inversió, costos, despeses, usos, manteniment, impacte mediambiental..., i portar-ho a
debat més endavant.”

El Sr._________ comenta que no veu inconvenient en la instal·lació de wifi pel tema
mediambiental, ja que es tracta d’una connexió de baixa potència com ara les d’ús
domèstic. També detalla el cost en equipaments que pot comportar la plataforma de
venda telemàtica i que, tenint en compte l’experiència al respecte dels pastorets,
creuen que és viable utilitzar aquest sistema de venda d’entrades.
Tant el Sr. _______ com la Sra. _____ i el Sr. _____, argumenten el vot favorable a la
proposta sens perjudici de tenir en compte, si escau, les observacions o inconvenients
que resultin dels corresponents estudis o informes que es realitzin al respecte.

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per 6 vots a favor dels grups d’ERC
i Convergència i 4 abstencions del GdB.

18) MOCIÓ PRESENTADA PER GdB, ERC i CONVERGÈNCIA SOBRE EL
CONFLICTE DE SIRIA I DE SUPORT A L’ACOLLIDA DE REFUGIATS
Tenint en compte que cada grup polític municipal havia presentat una moció sobre la
problemàtica de l’acollida de refugiats (punts 18, 19 i 20 de l’ordre del dia) s’acorda per
unanimitat retirar les propostes de cada grup i realitzar-ne una de conjunta.
Prèviament es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. _________ diu que “La nostra és una resposta conjunta a les dues mocions
sobre el conflicte de Síria i l’acollida de refugiats a Balsareny, i consisteix en la
presentació d’aquest redactat en forma de proposta conjunta, que engloba les
propostes d’ERC, Convergents Balsareny i Gent de Balsareny sobre aquesta situació.
Des del grup municipal de Gent de Balsareny apostem pel consens i l’ús del sentit
comú per aquests tipus de situacions. Per això, la nostra resolució sobre el conflicte
sirià, amb la greu conseqüència de les persones refugiades, és un conglomerat de les
mocions i esmenes presentades pels altres grups polítics municipals, amb l’afegit dels
aspectes debatuts i designats per la nostra assemblea.
Tanmateix, considerem que l’adhesió al Fons Català de Cooperació és prou important
com per a ser consultat al poble i, per tant, que siguin les persones de Balsareny les
que decideixin ser-hi o no. Perquè el Fons Català va molt més enllà de la situació
d’emergència actual amb les persones refugiades i, alhora, no és essencial adherir-s’hi
per ajudar a resoldre la crisi humanitària que viuen aquestes persones.”
El Sr.______________ mostra la seva conformitat al text conjunt si bé defensa
l’adhesió al Fons Català de Cooperació sense necessitat de que sigui sotmesa a
consulta a la població, ja que ho considera positiu i la millor forma d’ajudar
solidàriament tenint en compte el treball sobre el terreny d’aquesta organització. Això
sens perjudici que es pugui fer una consulta al respecte a la població i, si cal, en funció
del resultat, se’n pugui sortir. Opina que la prioritat, des del municipalisme, ha de ser
treballar de forma ràpida i eficaç, contràriament a l’alentiment que altres
administracions superiors han demostrat.
La Sra. ____________ també demana celeritat i no veu viable una consulta prèvia al
respecte, oi més tenint en compte que si es vol fer un referèndum, segons ha
consultat, comportaria un any aproximadament de tràmits per poder-se realitzar. És
per això que es posiciona per realitzar l’adhesió al Fons Català de Cooperació, alhora
que recorda que aquesta organització també preveu ajudes pels seus associats i que
l’Ajuntament durant anys ha canalitzat la seva cooperació mitjançant ajuts amb
l’associació Araguaia lligada a l’obra del bisbe Pere Casaldàliga.
L’alcalde recorda que l’ajut als refugiats es pot fer sense que sigui necessària l’adhesió
al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que des de la Diputació
recomanen que els ajuts dels ajuntaments siguin, preferentment, amb infraestructures
i/o serveis i que, amb la voluntat d’assolir el consens s’accepta que l’adhesió al Fons
Català de Cooperació al
Desenvolupament
es realitzi sens perjudici que,
posteriorment, es sotmeti la decisió a l’opinió de la població mitjançant un sistema de
participació ciutadana.
Seguidament es sotmet a consideració del ple la següent moció:
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“ El conflicte bèl·lic de Síria és, actualment, una de les pitjors catàstrofes humanitàries
d’aquests temps, i ha provocat que 4 milions de persones siguin reconeguts com a
refugiats mentre esperen que passi aquest desastre per poder tornar al seu país tot i
que sembla que va per llarg. Es calcula que uns 4 milions de persones han fugit de la
guerra i de la violència i han abandonat casa seva en una situació desesperada per
sortir del país; 1,2 milions són ubicats en camps de refugiats al Líban; 1,8 a Turquia;
630.000 a Jordània; 250.000 a l’Iraq; 135.000 a Egipte. En canvi, fins ara, els 28 estats
membre de la UE n’han rebut prop d’uns 25.000 i d’aquests l’Estat espanyol només
n’ha acollit un 0,5%.
Darrerament, cada dia més i més refugiats arriben a l’UE, ja sigui pels seus propis
mitjans, a través de màfies, o amb ajuda desinteressada i humanitària.
Atesa la crida de la plataforma Stop Mare Mortum als municipis catalans per la creació
d’una Xarxa de Municipis Acollidors.
Atès que la Declaració Universal dels Drets Humans reconeix en l’article 14 que, en
cas de persecució, tota persona té dret a cercar asil, i a gaudir-ne, a qualsevol país.
Atès que la Convenció de Ginebra de 1951 i el Protocol sobre l’Estatut del Refugiat de
1967, tots dos signats i ratificats pel Govern espanyol, preveuen que cal facilitar
l’estatut de refugiat i garantir els drets que aquest estatut preveu.
Atès que pel principi de subsidiarietat tot el que pugui fer-se en una administració
propera a la ciutadania no cal que es faci en una de rang superior.
Atès que del 2013 al 2014 a Catalunya vam passar de 484 a 786 peticions d’asil i
només 28 places d’acollida.
Atès que els municipis catalans s’han caracteritzat per respondre solidàriament a
l’arribada de persones refugiades de conflictes com el dels Balcans i que compten amb
un teixit associatiu vinculat a la cultura de la pau i els drets humans.
Atesa la demanda de la societat civil catalana als respectius municipis per a que donin
resposta a la situació dels refugiats.
Per tot això, des de l’Ajuntament de Balsareny i amb unanimitat de tots els grups
polítics, es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
1-Instar al Govern espanyol a:
1.1-

Demanar a la UE el restabliment de l’embargament militar que va ser
retirat al 2013 a petició de França i Regne Unit per motius econòmics.
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1.2-

Demanar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides la posada en
marxa un programa que vetlli per l’assoliment d’un acord humanitari que
permeti l’accés internacional d’ajuda, i que aquest culmini amb la
garantia de la realització d’un procés electoral lliure i just a Síria.

1.3-

Demanar davant l’Assemblea General de Nacions Unides i de la
Comissió d’Afers Exteriors i la Comissió de Drets Humans del Parlament
Europeu la retirada immediata del suport tècnic i militar que països com
Estats Units, França, Regne Unit, Arabia Sudita, Qatar, Turquia, Libia,
Jordània, Iran i Russia estan donant als grups rebels i al Govern sirià;
responsabilitzant-los alhora dels crims de guerra i la crisi humanitària
que pateix el poble sirià.

1.4-

Demanar una major dotació de recursos a la UE per suport jurídic,
assistència, acollida i integració social i que s’estableixin mecanismes
perquè es transfereixin a les administracions municipals.

1.5-

Que conjuntament amb la Unió Europea, contribueixi a frenar l’acció de
les màfies i faciliti la sortida de refugiats de forma humanitària.

1.6-

Augmentar el nombre de places d’asil, també com la dotació
pressupostària per millorar la qualitat en les diferents fases de l’atenció
a aquest col·lectiu.

1.7-

Augmentar de sis mesos a un mínim de 24 mesos el període d’acollida
de les persones sol·licitants d’asil, en funció de la vulnerabilitat de cada
persona.

1.8-

Donar suport als països d’asil, normalment empobrits econòmicament,
on es concentren el 85% de les persones refugiades del món a través
de la cooperació al desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o
indirecta, tot garantint els drets de totes les persones.

2- Instar al Govern de la Generalitat a:
2.1-

Actualitzar la dotació pressupostària del Pla de Protecció Internacional a
Catalunya (PPIC), aprovat el 28 de gener de 2014, adequant-la a la
situació actual i assegurar-ne el desplegament.

2.2-

Territorialitzar els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil i
en paral·lel formar i/o especialitzar aquelles persones dels municipis que
s’hauran de fer càrrec del suport i l’atenció a les persones sol·licitants.

2.3-

Donar suport als municipis acollidors i facilitar-ne la coordinació.
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2.4-

Donar suport als països d’asil, normalment empobrits, on es concentren
el 85% de les persones refugiades del món a través de la cooperació al
desenvolupament o l’ajuda humanitària directa o indirecta, garantint els
drets de totes les persones.

2.5- Instar al govern de la Generalitat a fer les gestions oportunes davant del
Govern de l’Estat com s’acorda a la Resolució 1076/X del Parlament de
Catalunya sobre la guerra de Síria:
2.5.1- Promoure que la comunitat internacional emprengui les accions
necessàries per a protegir la població civil i per a evitar que es
cometin més violacions del dret internacional, inclosos els crims
de guerra i contra la humanitat.
2.5.2- Instar al Consell de Seguretat de les Nacions Unides a remetre
la situació de Síria al Tribunal Penal Internacional i ordenar la
congelació d’actius del president Bashar Al-Assad i els seus
col·laboradors propers.
2.5.3- Promoure que es posi fi immediatament a les transferències
d’armes al Govern sirià, que s’impedeixi el flux d’armes i
qualsevol altre tipus de suport militar als grups armats a Síria
que es cregui que han dut a terme greus violacions dels Drets
Humans o del Dret Internacional Humanitari i que s’imposi
immediatament un embargament global d’armes a les forces de
l’Estat Islàmic, a qualsevol país en què es trobin.
2.5.4- Incrementar el suport tècnic i financer al Pla de resposta regional
per Síria de les Nacions Unides.
2.5.5- Oferir una resposta d’acord amb els més de tres milions i mig de
refugiats per mitjà de la posada en funcionament del Programa
de reassentament, de manera que s’incrementi el compromís
adoptat pel Govern de l’Estat d’oferir cent trenta places durant el
2014 a oferir-ne unes vuit mil, que es calcula que seria la
resposta adequada que l’Estat podria donar el 2016, amb
prioritat per a dones i nens en situació de risc, persones amb
necessitats mèdiques o amb discapacitats i altres persones amb
necessitats especials de protecció.
2.5.6- El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a
disposar d’un nombre significatiu de places de reassentament
per a refugiats sirians a Catalunya i dels recursos suficients per a
desenvolupar i executar els programes d’integració que calguin.
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3- El Ple de l’Ajuntament de Balsareny es compromet a:
3.1-

Posicionar-se a favor de l’acollida de refugiats.

3.2- Vetllar pels Drets Humans tant dels habitants de la població com dels
refugiats que es puguin acollir.
3.3- Treballar en la sensibilització de la població del municipi sobre la realitat
de les persones refugiades i la importància de la xarxa local solidària.
3.4- Destinar un ajut econòmic per donar suport i col·laborar en l’acollida i el
servei a les persones sol·licitants d’asil.
3.5- Definir quin suport (serveis i infraestructura) pot oferir el municipi per
acollir a les persones sol·licitants.
3.6-

Formar part dels municipis que ofereixen acollida als refugiats.

3.7- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per unanimitat dels assistents.

19) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA EN
DEFENSA DELS DRETS HUMANS I ACOLLIDA DE REFUGIATS DE LA GUERRA
DE SÍRIA
Per unanimitat s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.

20) MOCIÓ PRESENTADA PER GdB SOBRE EL CONFLICTE DE SÍRIA I
L’ACOLLIDA DELS REFUGIATS
Per unanimitat s’acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia.

21) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA DE
LLUITA CONTRA EL MOSQUIT TIGRE
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
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“ Durant l’estiu de l’any 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya la
presència de mosquit tigre (Aedes albopictus). Des d’aquell moment s’ha anat
estenent per tot el territori del nostre país, principalment en àrees urbanes on troba el
seu hàbitat preferit, tant en espais públics com privats. Recentment s’han detectat
alguns exemplars al terme municipal de Balsareny.
La seva detecció va promoure diverses accions de prevenció i control del mosquit tigre
des dels organismes implicats dels territoris afectats: ajuntament, consells comarcals,
diputacions i la Generalitat de Catalunya.
Com consta en diferents informes de la Generalitat de Catalunya, al Bages hi ha
diferents poblacions on va aparèixer el mosquit tigre.
El mosquit tigre és originari del sud-asiàtic que des de 1979 està en expansió arreu del
món, estableix colònies als països on arriba.
L’espècie presenta la seva activitat durant el dia (a diferència d’altres mosquits) amb
un comportament agressiu degut a que les seves picades són molt doloroses,
nombroses i pot transmetre malalties. El mosquit tigre no diposita mai els ous en
aigües en moviment ni en zones amb grans volums, fa l’oviposició a l’interior de
qualsevol envàs que contingui aigua, pneumàtics, gerros, llaunes, cendrers, joguines,
bidons, galledes, pots, platets sota dels testos, plats d’animals domèstics, piscines de
plàstic, safarejos, embornals, fonts, residus municipals, qualsevol recipient que
contingui aigua durant 10 dies.
Atès que les seves característiques d’espècies invasora, el mosquit tigre, està sotmès
a un règim especials segons la Llei 42/2007, de 13 de desembre, de protecció del
patrimoni natural i de la biodiversitat, inclosa en el Catàleg d’espècies invasores previst
per la Llei i publicat al RD 1628/2011, de 14 de novembre, cosa que implica el mandat
el seu control, limitació i, si és possible, eradicació del territori espanyol, a més de les
mesures legals de prohibició de tinença, manipulació, comerç o transport.
Per tot això i degut a que l’estratègia de prevenció i control estableix un protocol
harmonitzat a Catalunya sol·licitem al ple municipal de Balsareny l’aprovació dels
següents
ACORDS:
PRIMER: Realitzar el seguiment i control del mosquit tigre a Balsareny tal com diu la
llei.
SEGON: La redacció d’una ordenança municipal per la prevenció i el control del
mosquit tigre a Balsareny.
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TERCER: Instar al Consell Comarcal del Bages a que desenvolupi, executi i lideri
l’estratègia conjunta a la comarca per la prevenció i control del mosquit tigre.”

INTERVENCIONS:
La Sra. ________ explica que al mes de maig, quan es va detectar la presència
d’aquest insecte a la zona ja es va informar a la població al respecte. Després del
primer cas a Espanya de la malaltia de la qual és portadora aquest mosquit, es
considera adient realitzar les actuacions indicades a la moció presentada. Responent a
una petició al respecte mostra la seva conformitat a col·laborar amb l’equip de govern
per la implantació d’aquestes mesures.
El Sr. ______mostra la conformitat del seu grup en l’acord i en la realització de plans
de prevenció i conscienciació.
El Sr. _____________diu “Com bé s’ha esmentat anteriorment, fa més de 10 anys que
aquesta espècie, el mosquit tigre, va arribar a Catalunya.
Les altes temperatures d’aquest estiu han provocat que a la regió central l’ambient sigui més
sec que els darrers anys i hi hagi menys cúmuls d’aigua on el temut insecte de l’estiu pugui
reproduir-se, com bé va comunicar el passat juliol el Carles Aranda, responsable –juntament
amb Roger Editja- del Servei de Control de Mosquits, però això no vol dir que la espècie hagi
desaparegut completament de la nostra comarca.
A part d’anar alerta a les zones urbanes, també hem d’estar al cas dels horts i zones de cultiu
en una situació alegal, és a dir una zona amb tendència a generar-se bassals i grans o petites
acumulacions d’aigua. En aquests indrets, molt sovint, hi ha dipòsits d’aigua per regar i aquí,
també, és on el podem trobar.
En resum, des del grup municipal de Gent de Balsareny creiem que la prevenció és el millor
mètode per al control d’aquest mosquit. Per tant, entenent la importància que suposa el tema
de la prevenció, votarem a favor d’aquesta moció amb tots els seus acords.”

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és a provada per unanimitat dels assistents.

22) 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.
b) PRECS I PREGUNTES

S’efectuen les següents intervencions:

Sra. _______:

1) Demana que “Si s’està plantejant fer un pipi can ens agradaria saber com està
el projecte, si s’ha decidit un emplaçament, si s’ha demanat pressupost, la data
prevista d’inici i final ...?”
El Sr. ________ explica que se n’ha posat un de pilot i en funció del funcionament
es prendran les decisions corresponents. S’ha instal·lat entre les escoles i la
caldera de biomassa.

2) Indica que “ Respecte al primer compromís que va adquirir l’alcalde el dia del
seu nomenament... -Un alcalde ha de governar per tots i totes, i aquest és el meu
primer compromís, governar obeint-vos a tothom, A TOTHOM. Doncs som un bon
poble. Ningú sobra, tots comptem, i el nostre poble es mereix respostes als reptes que
té plantejats- Volem saber que és el que hem de fer els ciutadans de Balsareny

per celebrar la diada de Catalunya el dia 11 de setembre al nostre poble? Doncs
no ho vam poder celebrar perquè des de l’ajuntament no es va celebrar cap
acte, si som tots iguals,...” També fa referència a que no es va fer cap manifest
institucional.
L’alcalde va explicar que desconeixia que es fes un manifest institucional.
El Sr. ___________ va explicar que es va realitzar la sardinada i el ball

3) Demana que “Voldríem saber com van les negociacions amb la fàbrica de
bosses, hem rebut comentaris que hi ha coses que no arriben als ciutadans.”
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El Sr, Aguilera explica l’estat de les negociacions i que és previst que el 3
d’octubre les obres estiguin acabades i el novembre es realitzin els controls per
part de l’ECA corresponent.

4) En relació als desperfectes del mobiliari urbà demana si és previst substituir tot
el que està en mal estat o si es vol eliminar.
El Sr. _________ indica que les reparacions es realitzen en funció dels danys
detectats i de les possibilitats per efectuar-les.

5) Demana les bases o criteris per l’adjudicació de subvenció urgències social pel
pagament dels subministraments energètics.

L’alcalde explica que es realitzen sobre les bases generals que tenen els
serveis socials i d’acord amb els informes de la treballadora social. Comenta
que hi ha la voluntat de realitzar una normativa que ho reguli més
detalladament.

6) Demana quants bancs i papereres s’han concedit a l’Ajuntament per la
Diputació de Barcelona i on es té previst realitzar la seva instal·lació.
El Sr. __________ indica que ja li dirà exactament però creu que al voltant
d’una vintena

7) Indica que “ En relació al Parc de la Sèquia, hem sabut que hi ha en circulació
un carnet segellable per fomentar l’economia local i voldríem saber quines
converses s’han mantingut amb establiments i amb la junta, si s’ha tingut en
compte el turisme ambiental, els establiments de Balsareny, si disposarem
d’aquesta targeta a l’ajuntament, si s’ha fet alguna actuació des de
l’ajuntament?”
El Sr. __________ explica que no en coneixia l’existència.
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8) Pregunta en quin estat de tramitació es troba el POUM
El Sr. _________ explica que està igual que el van deixar.

9) Demana quins actes es realitzaran per la setmana de la mobilitat que acaba
aquesta setmana.
El Sr. ____ respon que no en tenen previst cap.

10) Demana com està el tema de la cessió d’una part de la casa Torrents pels
serveis de prevenció d’incendis de la Diputació.
L’alcalde explica que es va tenir un contacte amb el responsable de la
Diputació, el qual els hi va explicar el projecte però que no es va quedar en res
en concret. També va explicitar la voluntat que aquest decisió fos sotmesa a
consulta a la població.

11) Indica que “En l’aparcament del Trull falten els guals de la porta per on s’omple
d’estella, ara que ve el fred s’haurien de col·locar per evitar problemes.”
El Sr. _________ explica que cal reposar-la

12) En relació a l’escola de música va demanar a l’equip de govern que “Vetlleu per
l’escola de música i no deixeu que responsables tècnics prenguin decisions més
enllà de les seves atribucions aprofitant canvis de govern. Quan passa això
l’escola pot perdre alumnes i cremar bons professors. El fet es que l’escola de
música fins el curs passat duia una dinàmica positiva i aquest curs ha perdut
alumnes matriculats directament i ha marxat una professora excel·lent.”
La Sra. ___________ explica que els preocupa la situació de l’escola de
música i que no va ser fins a finals d’agost que es va prendre la decisió de
contractar un nou professor per suplir la persona que havia plegat. També
explica la voluntat de potenciar el cant coral.
13) Demana si “Es pensa continuar promovent les trobades amb la ciència que
just després del canvi de govern no es van celebrar?”
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El Sr. ____________ va indicar que no es van fer però que no tenen cap
inconvenient en que es continuïn realitzant. De cara a l’any vinent es tindrà en
compte.

13) Demana si es vol continuar amb “el projecte de la deixalleria mòbil a l’escola
després de la seva reactivació? Sabem que ja s’han posat en contacte amb les
escoles, heu rebut notícies? S’ha establert dia de visita? Es vol continuar amb el
projecte?”
La Sra.__________ indica que desconeix el projecte però que hi ha la voluntat
de potenciar els serveis de reciclatge

14) Demana a l’alcalde que les mocions que es presentin s’incloguin a l’ordre del
dia per ordre de la data del registre d’entrada i que siguin dictaminades per la
comissió.
L’alcalde explica que l’únic que va decidir variar va ser les mocions relatives als
refugiats i el conflicte de Síria. Es compromet a realitzar ambdues peticions.

SR._______________

1) Demana quins són els criteris pels quals es pengen les informacions al
facebook, ja que està molt bé i s’informa de moltes coses però, per exemple, hi
ha obres com ara la casa Torrents o altres que no se n’ha explicat res. També
a vegades s’informa d’activitats d’unes entitats i de d’altres no se’n diu res.
El Sr. ________ explica que, amb tota la bona voluntat, s’intenta donar
informació de totes les activitats de les que es té coneixement, la voluntat és de
transparència i de donar la màxima informació, però es possible que no li arribi
tota.

2) En relació al pas de vianants de davant l’escola demana si es prevista alguna
altra actuació.
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La Sra. __________ explica que hi ha altres zones per arribar a l’escola que
continuen sent perilloses i que caldrà realitzar, si és possible, algunes
actuacions per millorar-ne la seguretat.
El Sr. __________, explica l’actuació realitzada davant l’escola i l’objectiu
perseguit al respecte.
La Sra. __________ indica que ha estat l’execució d’un projecte existent.

3) Explica que cada vegada hi ha més arbres morts i demana que, quan s’hagin
de canviar, es busqui uns arbres que facin ombra i siguin de creixement ràpid.
El Sr. _________ explica la problemàtica d’algunes zones, com les de la plaça
de la Mel i indica que caldrà trobar les solucions més adequades.

4) Manifesta algunes queixes que li han fet arribar sobre el funcionament del
Casal Verge de Montserrat, com ara que davant la calor que hi va haver aquest
estiu ( 35 graus de nit durant una setmana a l’ habitació) sols es va comprar un
aparell d’aire condicionat mòbil per unes quantes habitacions, o que el menjar,
en moltes ocasions, no és de qualitat ni l’adequat per l’estat dels usuaris,
posant algun exemple al respecte. Demana que des de l‘Ajuntament es faci un
seguiment d’aquestes qüestions ja que moltes vegades, per exemple pel que fa
al menjar, des del personal directiu responsable d’aquestes institucions es
busquen preus molt ajustats que, òbviament, van en contra de la qualitat dels
aliments.
L’alcalde explica que és coneixedor de la problemàtica exposada sobre la calor
i que ja ho va comentar al patronat de la fundació on, malgrat que ningú
esperava l’onada de calor que hi va haver l’estiu es van comprometre a
estudiar mesures per evitar que torni a passar. Des de l’Ajuntament es
procurarà impulsar l’associació de familiars i els òrgans de control per debatre i
vetllar que es millorin les condicions dels residents i treballadors. Finalment
manifesta que estan d’acord en que és un tema molt important.

Sr. _______________
1) Demana si es sap qui s’ha adjudicat els pisos de la colònia Soldevila, ja que
tenien noticies que sortien a subhasta.
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AJUNTAMENT DE BALSARENY

El Sr. ____________ indica que des de l’Ajuntament no es té cap informació al
respecte.

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 488479E i correlativament fins el 488484E.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari
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