AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.
Número Acta: 11/2015
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 26 de novembre de 2015
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, Albert Neiro Roman
Horari: Inici: A dos quarts i cinc minuts de nou del vespre (20:35h)
Acabament: Falten cinc minuts per les onze de la nit (10,55 h)
Assistents:
Jorge Aguilera Ruiz
Albert Otero Bonet
Mariola Fabián Jurado
Isidre Viu Payerols
M. Àngels Rovira Rodríguez
Queralt Puig Castañé
Neus Orriols Alsina
Noèlia Ramírez Calatrava
Josep Fornell Caparrós
Absents justificats:
Meritxell Fenoy Ruiz
Secretari:
Josep Alfons Montraveta i Torrebadella.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors de 24/9/2015 i
2/11/2015
2. Aprovació, si escau, nomenament d’un representant de l’Ajuntament a
l’associació de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
3. Aprovació, si escau, del 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 2015
4. Aprovació, si escau, modificació de l’ordenança fiscal número 19, reguladora de
la taxa per ensenyaments especials en establiments municipals
5. Aprovació, si escau, de l’establiment i aprovació de l’ordenança fiscal número
32, reguladora del preu públic per la prestació del servei municipal d’atenció
domiciliària
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6. Donar compte informe sobre la impossibilitat de cobertura del lloc de treball de
tresoreria per funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter
nacional
7. Donar compte període mig de pagament 3r trimestre 2015
8. Moció presentada per CDC de suport al President Mas, l’exvicepresidenta
Ortega i la Consellera Rigau amb motiu de la seva imputació per l’organització
del 9N
9. Moció presentada per GdB de rebuig al Tractat Transatlàntic de comerç i
inversió (TTIP)
10. Moció presentada per GdB contra la LRSAL i en defensa de l’autonomia local
11. Moció presentada pels grups municipals de GdB, ERC-AM i CDC de condemna
del terrorisme, la barbàrie bèl·lica i qualsevol forma de violència
12. Moció presentada pels grups municipals ERC-AM i CDC de Balsareny pel
suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya
13. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de Balsareny en motiu del 75è.
aniversari de l’assassinat del president Lluís Companys i Jover. Justícia
universal i memòria històrica
14. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM sobre els atacs del govern de
l’Estat a la normativa catalana sobre pobresa energètica
15. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de suport a la creació de la
prestació “garantia +55”, proposta impulsada per la UGT de Catalunya
16. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM pel manteniment i neteja
d’equipaments municipals i via pública
17. Moció presentada pel grup municipal ERC-AM de suport al manifest institucional
per al dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones (25 de
novembre de 2015) i per una societat lliure de violència masclista
18. Moció presentada pels grups municipals d’ERC-AM i CDC relativa al compromís
amb l’ANC
19. 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 Albert Neiro Roman, prèvia comprovació pel Secretari de l’existència
de quòrum suficient, obre la sessió i, en primer lloc, demana un minut de silenci per la
defunció del Sr. Sergi Font Vilardell en accident laboral a la mina de Vilafruns,
seguidament es passa a tractar els següents punts de l’ordre del dia.
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
24/9/2015 i 2/11/2015
L’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 24/9/2015 i
2/11/2015.
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VOTACIÓ:
Sotmeses les actes a votació ordinària, són aprovades per unanimitat.
2) APROVACIÓ, SI ESCAU, NOMENAMENT D’UN REPRESENTANT DE
L’AJUNTAMENT A L’ASSOCIACIÓ DE LA XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A
LA SOSTENIBILITAT
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que el Ple de l’Ajuntament de Balsareny en data 29 de maig de 2008, es va
adherir a l’associació “Xarxa Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat” de la Diputació de
Barcelona.
Atès que l’Ajuntament de Balsareny ha de designar un representant del nou equip de
govern a la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Balsareny adopta els següents
ACORDS:
PRIMER: Designar com a representant de l’Ajuntament de Balsareny a la Xarxa
Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat al regidor d’Urbanisme, Obres Públiques i Medi
Ambient, Sr. ____________________
SEGON: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona.”
INTERVENCIONS:
La Sra. __________ demana si ha anat a cap sessió, responent negativament el Sr.
Aguilera.

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

3) APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL 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 2015
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Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ El Consell Comarcal del Bages 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 28 de setembre de
2015 ha aprovat la concreció per a l’exercici 2015 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.
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 2015.
SEGON: Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Bages i facultar a l’Alcalde per
la signatura de l’esmentat conveni. “
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INTERVENCIONS:
La Sra. _________ intervé per interessar-se sobre la possibilitat que el proper conveni
es pugui negociar per incrementar la dedicació de la treballadora social, expressant la
seva opinió que cal intentar incrementar la dedicació d’aquesta professional i fer un
bon equip en aquest tema.
L’Alcalde explica que el finançament del Consell comarcal és realitza en funció dels
ràtios de població, que per Balsareny són 26 hores/setmana, i que si es vol una
dedicació superior a aquestes ràtios l’ha de finançar exclusivament l’Ajuntament.
Explica que en base a un ajut de Diputació que finalitza el 31 de desembre d’aquest
any, els darrers mesos s’ha passat de 20 a 27 hores/setmana.
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

4) APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO
19, REGULADORA DE LA TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN
ESTABLIMENTS MUNICIPALS
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Quan es modifiquen les Ordenances fiscals, els acords de modificació hauran de
contenir la nova redacció dels preceptes afectats.
Es considera convenient modificar l’ordenança fiscal número 19, reguladora de la taxa
per ensenyaments especials en establiments municipals, bàsicament per incloure un
nou concepte referit a cursos o tallers de duració determinada.
Verificat que, en relació a les taxa citada per prestació de serveis públics de
competència local, que es modifica, l’import de la recaptació estimada no excedeix, en
el seu conjunt, del cost previsible del servei o activitat que es prestarà, conforme al
que preveu l’article 24.2 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria - Intervenció i el dictamen
la Comissió general d’estudi, informes i consultes es proposa al Ple l’adopció dels
següents
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ACORDS:
PRIMER. Aprovar, provisionalment, la modificació de l’Ordenança fiscal número 19,
reguladora de la taxa per ensenyaments especials en establiments municipals, que
regirà des de la seva entrada en vigor i fins a la seva modificació o derogació, així
com el seu text refós que s’adjunta com annex.
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord anterior
aprovat provisionalment, així com el text complet de l’ Ordenança fiscal modificada,
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART. L’acord d’aprovació definitiva, així com el text refós aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

ANNEX
TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS.
Article 1. Fonament i naturalesa
A l’empara del previst als articles 57 i 20.4.ñ i 20.4.v del Reial Decret legislatiu 2/2004,
de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora d’Hisendes Locals,
de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 d’aquest text legal, aquest
Ajuntament estableix la taxa per la prestació dels serveis d’ensenyaments especials en
establiments municipals.
Article 2. Fet imposable
Constitueix el fet imposable de la taxa la prestació de diferents serveis
d’ensenyaments especials com ara llar d’ infants, escola de música no reglada,
classes d’adults ( català, anglès, graduat escolar) tallers i cursos diversos quan totes
aquestes activitats es realitzin pels serveis municipals.
Article 3. Subjectes passius
Són subjectes passius de la taxa les persones que sol·licitin la prestació del servei o
aquelles que resultin beneficiades o afectades per la realització de l’activitat duta a
terme per serveis municipals d’ensenyaments especials.
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Article 4. Beneficis fiscals
1. No s’aplicaran exempcions, bonificacions ni reduccions per a la determinació del
deute tributari que els subjectes passius hagin de satisfer per aquesta taxa.
2. El que es disposa a l’apartat anterior ho és sense perjudici dels ajuts que puguin
rebre els subjectes passius pels serveis socials de l’Ajuntament. Així mateix els
membres el subjecte passiu que acrediti ser família nombrosa (3 fills) se li podrà
concedir , a petició de part interessada una reducció del 10% de la quota.
3. Referent a la Llar d’infants, es concedirà una reducció del 10 % de la quota per
alumne, recollida a l’annex de tarifes, a les persones interessades que acreditin tenir-hi
2 o més fills inscrits.
Article 5. Quota tributària
1. La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes que s’indiquen a l’annex
número 1 d’aquesta ordenança per cada un dels ensenyaments que es realitzin.
Article 6. Acreditament i període impositiu
1. En el cas que es sol·liciti la prestació de serveis que s’han de dur a terme en un dia,
la taxa s’acredita quan es presenta la sol·licitud del servei, el qual no es realitzarà
sense que s’hagi efectuat el pagament de la taxa.
2. En el cas que la sol·licitud del servei s’estengui a varis mesos, la taxa s’acreditarà
quan s’iniciï la realització de l’activitat que constitueix el fet imposable.
Amb caràcter previ a l’inici del servei s’haurà de dipositar l’import corresponent al
pagament del primer període mensual o trimestral de prestació i el corresponent a la
matrícula si s’escau.
Article 7. Règim de declaració i ingrés
1. La taxa s’exigirà en règim d’autoliquidació.
2.Quan es sol·licita la prestació del servei, es presentarà degudament complimentat
l’imprès d’autoliquidació de la taxa i el de domiciliació bancària.
Alternativament, poden presentar-se en el Servei Municipal competent els elements de
la declaració a l’objecte que el funcionari municipal competent presti l’assistència
necessària per a determinar el deute.
3.L’ingrés de la quota tributària s’efectuarà simultàniament a la presentació de
l’autoliquidació.
4. Tractant-se de la taxa per serveis que s’estenen al llarg de varis mesos, un cop
transcorregut el primer mes natural següent a la data d’inici de la prestació del servei,
caldrà pagar la quota mensual durant els primers cinc dies de cada mes.
5. El pagament de la taxa es podrà fer mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat en les oficines municipals.
6. Les quotes liquidades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment.
7. Quan es cessi en la recepció del servei, es retornarà al subjecte passiu la quantia
dipositada i no aplicada al pagament de la taxa o d’altres responsabilitats.
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DISPOSICIO FINAL
La present Ordenança fiscal, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en
sessió en data 26 de novembre de 2015 regirà a partir la publicació de la seva
aprovació definitiva i es mantindrà vigent fins la seva modificació o derogació
expressa.
ANNEX DE TARIFES
TAXA PER ENSENYAMENTS ESPECIALS EN ESTABLIMENTS MUNICIPALS
ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
A ) Imports per ensenyaments de setembre a juny.
- Matrícula inicial
- Llenguatge musical
- Sensibilització
- Combo
- Cant coral
- Instruments:

39,78
35,70
29,58
10,71
11,22
1

2

3

4

Menors de 18 anys:
- amb llenguatge musical
- sense llenguatge musical

30,00
32,25

40,80
43,86

61,60
66,22

82,40
88,58

Majors de 18 anys:

45,00

61,20

92,40

123,60

1. classe individual de 20 minuts o per parella de 45 minuts
2. classe individual de 30 minuts
3. classe individual de 45 minuts
4. classe individual de 60 minuts
Per tal de determinar la quota es tindrà en compte l’edat que acrediti l’alumne en el moment de realitzar la matrícula.
Els preus indicats són mensuals excepte la matrícula que ho será per tot el curs.

B) Imports per tallers o cursos de durada determinada.
- Per cursos o tallers

11,22 €/mes

LLAR D’INFANTS
Curs

1.388,75

A cobrar en 11 mensualitats de

126,25

Servei d’acollida, cada mitja hora

12,50 € / mes

Dinar servei menjador llar infants

8,50 € / dinar

(El servei de menjador es realitzarà si hi ha un mínim de 8 usuaris)
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ESCOLA TEATRE
Matrícula
Quota mensual

27,54
27,54

Als alumnes o grups que realitzin un increment o reducció de les hores de classe
establertes, se’ls hi aplicarà un augment o disminució de la quota a pagar proporcional
a les tarifes fixades en la present ordenança, amb excepció del previst en l’apartat
Instruments de l’Escola de Música.
Les quotes de l’Escola de música i l’Escola de teatre corresponents al primer mes
escolar, és a dir, les quotes de setembre, es reduiran un 50 %.

INTERVENCIONS:
La Sra. __________ pregunta: si la modificació del contracte que hi va haver d’un
professor era en més o menys hores? si en aquesta activitat es faran grups i, en cas
afirmatiu, si aquests són en funció de l’edat? si hi haurà un mínim d’assistència per fer
l’activitat ? quantes hores es faran? i si tot això s’ha reflectit a l’estudi de costos ?
L’alcalde i el Sr. _________ expliquen la modificació del contracte d’un professor de
l’escola de música, així com la previsió de canvis que hi ha en relació a l’organització
de la programació del SONAB.
La Sra. ______ explica que la taxa, al ser una activitat que es fa en grup, s’ha aplicat
el mateix preu que el cant coral. Aquesta taxa respon a la necessitat de tenir un import
a cobrar per aquestes activitats i indica que aquesta és una iniciativa del propi
professorat. Els cursos o tallers estaran oberts a totes les edats i, en funció de les
inscripcions, es veurà com s’ha d’organitzar o, fins i tot, si es pot fer. La previsió és que
les classes siguin entre 6-8 hores al mes.
La Sra. _________ comenta que, aquest any, es van a buscar els nens a l’escola
Guillem per fer les classes de música i demana si s’han previst les responsabilitats
que pot comportar, si hi ha alguna assegurança o si solament es compte amb el
consentiment dels pares.
Tant la Sra. _______ com el Sr. _____ manifesten que desconeixien que es fes i
indiquen que ja demanaran informació al respecte.
La Sra. ________ s’interessa per si hi ha algun canvi a l’escola de teatre. El Sr.
_______ indica que l’únic que es fa, sense modificar els preus, és que aquest curs es
fa també teatre per adults, indicant que molts són pares dels alumnes.
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VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 8 vots a favor dels grups de
GdB i ERC i 2 abstencions del grup de CiU.

5) APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESTABLIMENT I APROVACIÓ DE
L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 32, REGULADORA DEL PREU PÚBLIC PER
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ El text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
Es proposa la imposició i aprovació d’una nova ordenança que reguli un preu públic
per la prestació de serveis socials d’atenció domiciliària, concretament el servei de
teleassistència i servei d’atenció domiciliària (SAD).
Per l’establiment d’aquest preu públic es proposa que es segueixi el model proposat i
elaborat per la Diputació de Barcelona, que compta amb la col·laboració del grup de
treball d’Autonomia i Dependència de la Federació de Municipis de Catalunya i
consensuat amb la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i l’Associació Catalana
de Municipis (ACM). D’aquesta manera es pretén assolir una homogeneïtzació dels
preus d’aquest serveis als ajuntaments de la província.
En relació al copagament, el Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 20102013 diu que és positiu com a filosofia que pot contribuir a millorar la consciència
social del valor i el cost del servei prestat, que permet una redistribució més justa i una
ampliació sostenible de les prestacions socials.
Per tant, el preu públic pel Servei d’Ajuda a Domicili que es proposa imposar compleix
els principis de progressivitat i els criteris de ponderació de la capacitat econòmica
establerts a les Llei 39/2006, de 14 de desembre, de l’Autonomia Personal i Atenció a
les Persones en Situació de Dependència, la Llei 12/2007, del Parlament de
Catalunya, d’11 d’octubre, de Serveis Social
D’altra banda està perfectament justificat, atenent a òbvies raons socials i d’interès
públic, que l’import global de la recaptació del preu públic previst no cobreixi, com a
mínim, el cost global del servei.
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Vista la Memòria de l’Alcaldia, els informes de la Secretaria - Intervenció i el dictamen
la Comissió general d’estudi, informes i consultes es proposa al Ple l’adopció dels
següents
ACORDS:
PRIMER. Establir el preu públic per la prestació del servei d’atenció domiciliaria i
aprovar l’ordenança fiscal número 32, reguladora del citat preu públic, que s’adjunta
com annex, i que regirà des de la seva entrada en vigor i fins a la seva modificació o
derogació.
SEGON. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament l’acord anterior
aprovat provisionalment, així com el text complet de l’ ordenança fiscal aprovada
durant el termini de trenta dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació
de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de l’ Ordenança, els qui tinguin un interès directe
o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que estimin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats.
QUART. L’acord d’aprovació definitiva, així com el text aprovat, seran objecte de
publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
ANNEX
Ajuntament de Balsareny
ORDENANÇA NÚM. 32
PREU PÚBLIC PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
Article 1.- Fonament i naturalesa
1. A l’empara del previst a l’article 41 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), article 12 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de
Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a les Persones en Situació de Dependència i article 31 de la
Llei del Parlament de Catalunya 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials a Catalunya, aquest
Ajuntament estableix el preu públic per la prestació del Servei d’Atenció Domiciliària.
2. Aquest servei inclou:
a) El Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili que està integrat pel conjunt de prestacions de serveis relacionats
amb l’atenció a les necessitats domèstiques o de la llar i els serveis relacionats amb l’atenció personal en
les activitats de la vida diària.
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b) El Servei de Teleassistència Domiciliària que s’ofereix a les persones grans o amb discapacitats, que
viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o be que conviuen amb altres persones que
presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat, atenció en situacions urgents les 24 hores del
dia i durant tot l’any mitjançant la utilització de tecnologies de la comunicació i de la informació, amb el
suport dels mitjans personals necessaris.
Article 2.- Concepte
Constitueix l’objecte del preu públic la prestació de:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili en que intervenen professionals per dur a terme actuacions de caràcter
personal i de caràcter domèstic, consistents en:
- Tasques assistencials i de suport material a aquelles persones i/o famílies, prèviament valorades pels
equips de serveis socials del municipi, que no poden fer front a les activitats de la vida diària tot
promovent llur autonomia personal.
- Tasques de suport a la neteja i ordre domèstic (neteja, bugaderia, planxa i d’altres de similars
característiques) a aquelles persones i/o famílies a què es refereix l’apartat anterior.
b) Servei de teleassistència domiciliària.
Article 3.- Obligats al pagament
Estan obligades al pagament les persones que sol·licitin la prestació del servei o aquelles que resultin
beneficiades per la realització de l'activitat assistencial que constitueix l'objecte del Servei d'Atenció
Domiciliaria.
Article 4.- Indicadors de referència
De conformitat amb la Llei 39/2006, de 14 de desembre de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a
les Persones en Situació de Dependència, el Consell Territorial del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a
la Dependència (SAAD), acordà en sessió del 27 de novembre de 2008 (publicat al BOE 17/12/2008), que
als efectes de determinar la participació del beneficiari en el cost dels serveis, l’administració competent
fixarà un indicador de referència.
Malgrat que aquests criteris es van fixar en la resolució del Consell Territorial publicada al BOE de
17/12/2008 i declarada nul·la per raons de forma per la sentència de l’Audiència Nacional de data 25 de
febrer de 2011 , es mantenen per considerar-se tècnicament adequats després de diversos anys
d’implementació d’aquest Model de copagament.
Per a l’exercici 2016, l’indicador de referència es fixa en les quanties següents:
a) Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili - 18 EUR/hora.
b) Servei de Teleassistència - 15,71 EUR/mes.
En cap cas la participació de la persona beneficiària superarà el 65 per cent de l’indicador de referència,
calculat d’acord amb el que s’estableix en aquest article.
Article 5.- Renda, capacitat econòmica i quota màxima
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1. La capacitat econòmica de la persona beneficiària es determinarà en atenció a la seva renda
incrementada amb un percentatge del seu patrimoni net i minorada amb reduccions per càrregues
familiars i per compensar el manteniment de la llar, segons els criteris de l’ORDRE BSF/130/2014, de 22
d'abril (publicada al DOGC de 29/04/2014).
2. Es considera renda de la persona beneficiària els ingressos derivats del treball i del capital, així com
qualssevol altres substitutius d’aquests, d’acord amb la Llei de l’IRPF, afegint les pensions i prestacions
socials exemptes a l’IRPF i excloent les quanties de les prestacions de naturalesa i finalitat anàlogues.
3. Segons l'article 102 de la Llei 3/2015, s’habiliten les administracions públiques competents en matèria
de serveis socials perquè puguin comprovar, d’ofici i sense consentiment previ de les persones
interessades, les dades personals declarades pels sol·licitants de les prestacions regulades per la Llei
12/2007, de l’11 d’octubre, de serveis socials, i pel decret que aprova la Cartera de Serveis Socials, i, si
escau, les dades identificadores, la residència, el parentiu, la situació de discapacitat o dependència, el
patrimoni i els ingressos dels membres de la unitat econòmica de convivència, amb la finalitat de
comprovar si es compleixen en tot moment les condicions necessàries per a la percepció de les
prestacions i en la quantia legalment reconeguda.
4. Per al càlcul de la capacitat econòmica personal es tindran en compte els imports facilitats per les fonts
abans esmentades i, en cas que no sigui possible obtenir dades d’aquestes fonts d’informació pública, es
demanarà a la persona beneficiària que aporti els certificats d’ingressos pertinents.
5. La quota màxima representa l’import que la persona usuària pot satisfer pels serveis socials rebuts,
d’acord amb la seva capacitat econòmica, i s’obté de la següent manera:
- L’import de la capacitat econòmica de la persona beneficiària es desglossarà per trams de renda.
- A cada tram de renda se li aplica el tipus que es relaciona en l’escala que s’adjunta.
- La quota màxima és la suma de les quotes parcials obtingudes en cada tram de renda.
- Les persones, la capacitat econòmica de les quals no superi l’import d’una vegada l’Indicador de Renda
de Suficiència de Catalunya (IRSC), estaran exemptes de copagament.
- L’IRSC de l’any 2015 està fixat en 663,98 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals, als efectes de la
present ordenança
Capacitat
desglossament per trams (euro mes)
de 0 a 1
IRSC
de
0,00 €
a
de 1 a 2
IRSC
de
663,99 €
a
de 2 a 3
IRSC
de
1.327,97 €
a
de 3 a 4
IRSC
de
1.991,95 €
a
de 4 a 5
IRSC
de
2.655,93 €
a
més de
5 IRSC més de 3.319,91 €

Econòmica Tipus
(%)

Quota Màxima

663,98 €

0%

1.327,96 €

30%

entre 0,01 €

i 199,19 €

1.991,94 €

40%

entre 199,20 €

i 464,79 €

2.655,92 €

50%

entre 464,80 €

i 796,78 €

3.319,90 €

60%

entre 796,79 €
més
de
1.195,17 €

i 1.195,16 €

65%

0,00 €
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6. Si la persona és beneficiària dels dos serveis inclosos en aquesta ordenança, caldrà considerar la
quota a pagar de forma integral
7. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’altres
serveis socials d’atenció domiciliària subjectes a copagament, caldrà considerar la quota a pagar de forma
integral.
8. Si la persona beneficiària dels serveis inclosos en aquesta ordenança és també beneficiària d’un centre
de dia subjecte a copagament, caldrà minorar la quota màxima amb l’import del copagament que ja estigui
satisfent com a usuària del centre.
9. No obstant l’anterior, si la persona usuària dels serveis previstos en aquesta ordenança és titular
d’alguna prestació d’anàloga naturalesa i finalitat de les esmentades a l’article 31 de la Llei 39/2006,
l’import d’aquestes haurà de ser destinat al pagament d’aquests serveis.
Article 6.- Preu públic exigible
1. Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili:
El preu públic és de 11,70 EUR/hora, equivalent al 65% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4
d’aquesta ordenança.
2. Servei de Teleassistència:
El preu públic és :
TIPUS A: de 8,43 EUR/mes, equivalent al 53,68% de l’indicador de referència, fixat a l’article 4 d’aquesta
ordenança.
TIPUS B: de 3,91 EUR/mes.
TIPUS C: de 1,16 EUR/mes.

TIPUS A: És el titular del servei. Sempre hi ha d’haver un ususari tipus A per activar el servei. Porta unitat
de control remot (UCR)
TIPUS B: És ususari del servei, però no titular. També porta UCR.
TIPUS C: És usuari del servei,però no titular. No porta UCR.
3. En cap cas l’import a satisfer per la persona usuària podrà superar la quota màxima resultant d’aplicar
l’escala de l’article 5.5 d’aquesta ordenança, llevat que concorrin els supòsits previstos a l’apartat 9 de
l’article anterior.
Article 7.- Meritament
1. La quota per al Servei d’Atenció Domiciliària es meritarà quan s’iniciï la realització de l’activitat que
constitueix l’objecte de la present ordenança.
Article 8.- Règim de declaració i d’ingrés
1. El preu públic per al Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili s’exigirà a mesos vençuts, i el pagament es farà
durant els deu primers dies de cada segon mes natural transcorregut el mes en el que s’ha prestat el
servei.
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2. El preu públic per al Servei de Teleassistència s’exigirà a trimestres vençuts, i el pagament es farà
durant els deus primers dies de cada segon mes natural transcorregut el trimestre en el que s’ha prestat el
servei, llevat dels casos en què l’usuari/a sigui també beneficiari/a del Servei Bàsic d’Ajuda a Domicili, cas
en el qual es liquidaran conjuntament, amb caràcter mensual, d’acord amb el previst al punt anterior.
Es procurarà que el pagament del preu públic es realitzi mitjançant domiciliació bancària, que sol·licitarà
l’interessat a les oficines municipals.
3. Les quotes acreditades i no satisfetes s’exigiran per la via de constrenyiment, que comporta el deure de
pagar recàrrecs i també interessos de demora.
Disposició Addicional 1ª.- Modificació dels preceptes de l'ordenança i de les referències que fa a la normativa
vigent, amb motiu de la promulgació de normes posteriors
1. Els preceptes d'aquesta ordenança que, per raons sistemàtiques reprodueixin aspectes de la legislació
vigent i altres normes de desenvolupament, i aquells en què es facin remissions a preceptes d'aquesta,
s'entendrà que són automàticament modificats i/o substituïts, en el moment en què es produeixi la modificació
dels preceptes legals i reglamentaris de què porten causa.
Disposició Addicional 2ª.- Efectes de la modificació de l’IRSC i l’indicador de referència
1. Si es modifiqués l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya, als efectes de determinar els trams de
renda i la quota màxima prevista a l’article 5.5, s’aplicarà el nou indicador des del trimestre natural següent a
la seva publicació oficial.
2. Cas que procedeixi aplicar una variació en els indicadors de referència previstos a l’article 4, caldrà tramitar
la corresponent modificació de l’ordenança.
Disposició final
La present ordenança, aprovada provisionalment pel Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 26
de novembre de 2015 i que ha quedat definitivament aprovada en data ........, entrarà en vigor el dia 1 de
març de 2016 i regirà fins la seva modificació o derogació expressa.

INTERVENCIONS:
El Sr. _________ manifesta que cobrar un preu per aquest serveis pot ser interessant
per conscienciar als usuaris, però que la proposta i l’estudi elaborat per la Diputació no
el troben adequat a les necessitats de Balsareny, ja que si bé moltes persones
estarien en primer tram i no pagarien, cal disposar d’un estudi més individualitzat per
saber les necessitats de cada família en funció de les circumstàncies particulars que
tinguin. Pel que fa a la teleassistència explica que potser amb una quota anual de 15
euros seria suficient per evitar llistes d’espera i poder universalitzar el servei per totes
les persones que ho necessitin. Per tot això anuncia el vot en contra del seu grup.
La Sra. ___________ explica que el col·lectiu de gent gran és molt divers, i que cal
ajudar-los ja que moltes vegades, quan hi ha aturats o altres dificultats familiars, es
converteixen en el pilar de la família. Per tant, no es pot mirar únicament la renda
d’aquesta persona. Demana que pel pagament hi hagi un estudi cas per cas. També
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recorda que el seu grup sempre ha primat que aquests fossin uns serveis gratuïts. Per
tot això anuncia el vot en contra del seu grup.
La Sra. ____________ argumenta que potser és més prioritari parlar i definir bé el
concepte de serveis socials que es vol prestar i revisar els criteris de l’assignació de
serveis, que no pas començar per la qüestió crematística aprovant un preu públic. Tot i
així remarca la prioritat d’aquests serveis.
L’Alcalde explica que el màxim que es pot arribar a pagar, en funció de la renda és el
65% del cost del servei, si bé moltes persones no pagarien res. Recorda que hi ha
ajuts socials per totes aquelles situacions familiars que ho requereixin i que sempre es
té en compte si tenen familiars al seu càrrec. Argumenta que aquest preu serviria per
conscienciar l’usuari del servei, per possibilitar que fos universal, evitant llistes
d’espera i per facilitar la gestió, ja que compta amb el suport dels programes de la
Diputació. Personalment comenta que no veu bé que tothom pagui igual i que creu que
s’han de tenir en compte tant els ingressos com el patrimoni. També fa referència a
que bona part dels serveis a prestar estan regulats per la llei de la dependència i que,
per tant, s’han d’oferir a qui ho necessita. Tenint en compte la prioritat del seu govern
per aquesta qüestió es posa a disposició dels altres grups polítics i els insta a seure i
parlar-ne per trobar una solució el més aviat possible, si volen la setmana vinent.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària no s’aprova per 6 vots en contra dels grups
d’ERC i CDC i 4 vots a favor de GdB.

6) DONAR COMPTE INFORME SOBRE LA IMPOSSIBILITAT DE COBERTURA DEL
LLOC DE TREBALL DE TRESORERIA PER FUNCIONARIS D’ADMINISTRACIÓ
LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARÀCTER NACIONAL
Es dóna compte al Ple del següent informe:
“ INFORME RELATIU A L’ACREDITACIÓ DE LA IMPOSSIBILITAT DE COBRIR EL LLOC DE
TREBALL DE TRESORERIA DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY PER FUNCIONARI/A
D’ADMINISTRACIÓ LOCAL AMB HABILITACIÓ DE CARACTER NACIONAL.
ANTECEDENTS:
L’Ajuntament de Balsareny va nomenar, en data 23 de juny de 1995, a la Sra. Maite Soler
Bernabeu, funcionària de carrera d’aquesta corporació, com a Tresorera de l’Ajuntament.
Al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament, hi figura el lloc de treball de tresorer/a, grup C, a
desenvolupar per funcionari/a de carrera.
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La funcionaria que ocupa aquest lloc de treball, tot i no tenir titulació superior, ha acreditat,
durant anys, la seva preparació i experiència en el desenvolupament de les tasques d’ aquest
lloc de treball.
La Disposició Transitòria setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i
sostenibilitat de l’Administració Local, en la seva redacció donada per la Disposició final segona
de la Llei 18/2015, de 9 de juliol, per la que es modifica la Llei 37/2007, de 16 de novembre,
sobre reutilització de la informació del sector públic, preveu que, quan no sigui possible cobrir el
lloc de treball de tresoreria per un funcionari d’administració Local amb habilitació de caràcter
nacional( FHN) mitjançant els sistemes de provisió reservats a aquests, es podrà efectuar un
nomenament accidental d’un funcionari de carrera de la Diputació que assumeixi aquestes
funcions. Quan quedi acreditat que això no sigui possible, es podrà desenvolupar aquest lloc de
treball per funcionaris de carrera que prestin serveis a la Corporació Local.
Posteriorment, l’article 3 del Reial Decret-Llei 10/2015, d’11 de setembre, pel que es
concedeixen crèdits extraordinaris i suplements de crèdit en el pressupost de l’Estat i s’adopten
altres mesures en matèria d’ocupació pública i d’estímul de l’economia, modifica l’apartat 2 de
l’article 92 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, establint que el
funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional tenen atribuïdes, per igual,
les funcions de secretaria, comprensives de la fe pública i l’assessorament legal preceptiu, i de
intervenció –tresoreria, que inclouen el control i la fiscalització interna de la gestió econòmic
financera i pressupostària i de comptabilitat, tresoreria i recaptació.
Per tal d’aclarir la interpretació jurídica correcte de la citats canvis normatius, el Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques, ha realitzat, el passat mes d’octubre, un nota
informativa sobre els criteris d’aplicació de la modificació de l’article 92 bis de la Llei 7/1985.
D’acord amb aquests criteris, i mentre no existeixi un desenvolupament reglamentari que reguli
els funcionaris d’administració local amb habilitació de caràcter nacional, es considera que el
desenvolupament de les funcions de tresoreria en municipis de menys de 5.000 habitants es
pot articular mitjançant alguna de les següents possibilitats:
•
•
•
•

Mitjançant agrupació de tresoreria
Mitjançant un lloc de col·laboració reservat a FHN
Mitjançant la Diputació provincial, que assumeixi aquestes funcions amb els seus
serveis d’assistència tècnica
Quan no sigui possible aplicar cap dels criteris anteriors, es preveu que la mateixa
persona (FHN) pot desenvolupar les funcions de secretaria, intervenció i tresoreria.

Tot i així la mateixa nota informativa indica que, fins el 31 de desembre de 2016, cal tenir en
compte la DT setena de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, anteriorment mencionada i, per
tant, serà possible que, previ informe de l’Alcalde on es posi de manifest la impossibilitat de
cobrir el lloc de treball de tresoreria per un FHN i acreditat que la Diputació no pot cobrir aquest
lloc de treball per un funcionari propi, es pugui continuar desenvolupant aquest lloc de treball
per un/a funcionari/a de carrera de l’Ajuntament. Igualment també es pot acudir a un
nomenament accidental o a un nomenament de funcionari interí.
D’acord amb el que s’ha exposat, realitzo el següent
INFORME:
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El lloc de treball de tresoreria de l’Ajuntament de Balsareny fa anys que està desenvolupat per
una funcionaria de carrera de la pròpia corporació. Tenint en compte que el pressupost de
l’Ajuntament és superior als 3.000.000 d’euros, seria més convenient separar els llocs de
treball secretaria i intervenció i poder comptar amb els serveis d’un interventor/a, abans que el
d’un tresorer/a. Però ni una cosa ni l’altre és possible, ja que comportaria una despesa
econòmica excessiva que el pressupost municipal no pot assumir, sense una retallada
important en altres serveis.
D’altra banda, no es considera convenient que el lloc de treball de secretaria-intervenció, que ja
està sobrecarregat de feina i competències, acumuli, a més, les funcions i responsabilitat de la
tresoreria. Sens dubte aquesta possibilitat perjudicaria la gestió ordinària d’aquest lloc de
treball. A més, per transparència, coherència organitzativa i seguretat en el control i gestió dels
cabdals públics es considera totalment contraproduent que es puguin efectuar pagaments i
disposar d’efectiu únicament amb la signatura de dues persones; oi més tenint en compte que
el lloc de treball de la intervenció és de control i el de la tresoreria de gestió, fet que fa il·lògic i
contrari a una bona praxis de gestió administrativa que aquests dos llocs de treball siguin
desenvolupats per una mateixa persona.
És per tot això, que es considera sobradament acreditada la impossibilitat de cobrir el lloc de
treball de tresoreria de l’Ajuntament per funcionaris d’administració local amb habilitació de
caràcter nacional.
Consegüentment, es sol·licitarà a la Diputació de Barcelona la designació d’un funcionari/a de
carrera, ja sigui d’habilitació nacional integrat en els serveis d’assistència tècnica o bé
qualsevol altre funcionari d’aquesta Corporació, per desenvolupar les funcions de tresoreria
/recaptació de l’Ajuntament. En el supòsit que la resposta, expressa o tàcita, de la Diputació
fos desfavorable,
es continuarà, almenys fins a 31 de desembre de 2016, mantenint la
vigència del nomenament de la funcionaria de carrera de l’Ajuntament, Sra. Maite Soler
Bernabeu, com a Tresorera.
Òbviament, mentre durin els tràmits a que fa referència aquest informe es mantindrà la
vigència del catàleg de llocs de treball pel que fa al lloc de treball de tresoreria i la seva provisió
a favor de la citada funcionaria de carrera de la corporació.

7) DONAR COMPTE PERÍODE MIG DE PAGAMENT 3R TRIMESTRE 2015
Es dóna compte que el període mig de pagament corresponent al 3r trimestre de 2015
és el següent:
3r. Trimestre

Código de Entidad

Entidad

Ratio de
Operaciones
Pagadas *

Ratio de
Operaciones
Pendientes de
Pago *

Periodo Medio
de
Pago Trimestral
*

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

09-08-018-AA-000 Balsareny

8,21

22,71

15,31

8) MOCIÓ PRESENTADA PER CDC DE SUPORT AL PRESIDENT MAS,
L’EXVICEPRESIDENTA ORTEGA I LA CONSELLERA RIGAU AMB MOTIU DE LA
SEVA IMPUTACIÓ PER L’ORGANITZACIÓ DEL 9N
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les
catalanes vam ser cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític del
nostre país. Gràcies als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i
catalanes vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu protagonitzat pel civisme i
la democràcia. La resposta de l’estat Espanyol, a través de la Fiscalia General de
l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas, la
vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la
consellera d’Ensenyament Irene Rigau.
El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament,
tots tres han rebut la imputació del TSJC per l’organització del 9N i han estat citats a
declarar durant el proper mes d’octubre (en el cas del president Mas, el dia 15, quan
es commemora el 75è aniversari de l’afusellament del president Companys). Se’ls
acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van
des de la inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i
democràtics, sense precedents a l’Europa del segle XXI.
Per tot el que s’exposa, el grup municipal de Convergència Balsareny proposa al Ple
l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Expressar el nostre suport al president Artur Mas, l’exvicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau, encausats per haver posat les urnes al procés
participatiu sobre el futur polític de Catalunya del 9 de novembre de 2014.
SEGON: Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de
les institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
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TERCER: Refermar el compromís de l’Ajuntament de Balsareny amb el dret
democràtic del poble de Catalunya a decidir lliurement el seu futur.
QUART: Enviar aquesta moció al president de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local pel Dret
a Decidir (si n’hi ha), al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i fer-la públic a
través dels mitjans públics municipals.”

INTERVENCIONS:
Tant la Sra._________ com el Sr. __________ manifesten el suport del seus
respectius grups a aquests acords.
El Sr. _______ indica que el seu grup dóna un clar suport al dret a decidir, però que no
poden votar afirmativament perquè no estan d’acord amb la forma en que s’ha dut a
terme aquest dret a decidir.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 6 vots a favor dels grups d’ERC
i CDC i 4 vots en contra del grup de GdB.

9) MOCIÓ PRESENTADA PER GdB DE REBUIG AL TRACTAT TRANSATLÀNTIC
DE COMERÇ I INVERSIÓ (TTIP)
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant, d'esquena a la
ciutadania i als seus representants polítics als parlaments nacionals i europeu, un
ampli acord de liberalització de comerç i inversions, que representa un seriós perill per
a la democràcia i la deguda protecció dels drets laborals, mediambientals i de salut,
anteposant l'interès comercial dels inversors i empreses transnacionals a l'interès de la
ciutadania.
L'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès), en
perseguir la liberalització total dels serveis públics i l'obertura de prestació dels
mateixos a les empreses transnacionals, així com a les compres i licitacions de béns i
serveis de les Administracions Públiques, posa en perill tots els serveis públics i les
compres públiques, en tots els nivells de poder, i compromet l'habilitat dels
representants electes per administrar lliurement les seves comunitats locals i
promocionar la indústria, l’ocupació i les iniciatives locals.
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El TTIP entre la Unió Europea i els Estats Units, va molt més allà del comerç ja que
l'acord tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra vida
quotidiana; especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels
productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privacitat. Fins i tot
podria canviar profundament la manera en què utilitzem les institucions democràtiques
per establir regulacions en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la
ciutadania.
D'aquesta manera, les lleis del comerç prevalen sobre qualsevol altra consideració
social, i ignoren qualsevol legislació continental, nacional, regional o local. Les
comunitats locals es troben, elles mateixes, dominades per ajustaments estructurals
restrictius deguts als acords i les polítiques de lliure comerç i de protecció de l'inversor.
Aquesta lògica desmantella els serveis públics i suprimeix la llibertat dels poders locals
per subministrar els serveis públics i satisfer les necessitats socials de les seves
poblacions, atenent a polítiques i plans de desenvolupament industrial i de foment de
la indústria i l’ocupació locals.
Atès la falta de transparència que estan caracteritzat les negociacions del TTIP, és una
vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El
mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està
classificat com un document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu que
exerceixen un paper important en les relacions comercials d'Europa, ja que poden
vetar els acords comercials (com va fer amb l'Acord Comercial Antifalsificació, ACTA),
només se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació. O la petició de grups
parlamentaris al Congrés que també ha estat rebutjada, en el mateix sentit de conèixer
les propostes dels acords.
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de
controvèrsies inversors-estat que permetria als inversors estrangers eludir als tribunals
nacionals i presentar les seves queixes directament als tribunals internacionals;
afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per enfrontar millor els
desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i la protecció del medi
ambient.
Atès que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del
darrera que afectaria directament a matèries tant sensible, com la salut, el medi
ambient o els serveis públics, entre ells els serveis que presta el món local, amb una
clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats a les institucions
públiques.
Atès que aquests acords, pel que respecta a les administracions locals comportaran
l’eliminació programada i progressiva dels serveis públics i que suposen un
debilitament de la cohesió social i la garantia de drets del conjunt de la ciutadania i una
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pèrdua del control públic que preserva i garanteix l’accés als béns comuns i a la
creació de nous serveis públics, al mateix que desfavoreix la indústria de proximitat i
l’ocupació local.
Atès que les administracions locals estan obligades a resoldre els reptes socials,
econòmics i mediambientals i, consegüentment, a defensar la universalitat dels serveis
públics i la protecció de la ciutadania.
Per tots aquests motius exposats, el grup de Gent de Balsareny proposa els següents
ACORDS:
Primer.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament de Balsareny al TTIP i instar al Govern
de l’Estat a mostrar formalment davant la Comissió Europea i el Consell el seu rebuig
a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió
(TTIP) entre la Unió Europea i Estats Units i suspendre les negociacions del TTIP.
Segon.- Instar al Govern a enviar als grups parlamentaris els diferents esborranys
negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de
l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les negociacions.
Tercer.- Traslladar aquests acords al Govern de l’Estat espanyol, al Ministeri
d’Hisenda i Administracions Públiques i al Ministeri d’Economia i Competitivitat, a la
Comissió Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament europeu, del
Congrés i el Senat de l’Estat espanyol.”

INTERVENCIONS:
El Sr. ________ indica que la pròpia moció argumenta perfectament els motius que
han portat al seu grup a presentar-la.
La Sra. ____________ indica que, de les informacions rebudes pels propis
parlamentaris i comissionats del seu partit, es va posar de manifest el secretisme de
les negociacions i la força de les empreses multinacionals. Pel seu grup mai les
empreses han d’estar per sobre dels governs ni l’interès particular per sobre del
general, per tot això anuncia el vot favorable del seu grup.
L’alcalde argumenta que, aquest tractat, s’està realitzant amb gran secretisme i en
contra dels interessos de la població, ja que implicarà una major facilitat per les
empreses americanes on la legislació laboral i ambiental és més laxa, comportant que
tant la classe treballadora com el medi ambient quedin desprotegits.
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La Sra. __________ exposa que el seu es posiciona en contra d’aquesta moció pels
diversos motius:
“Europa i Catalunya, que pateixen alts nivells de deute i d'atur, a més d’una tendència
demogràfica negativa que debilita els mercats interns, necessiten augmentar la
presència en els mercats internacionals per assegurar que el nostre retorn al
creixement econòmic és sostenible.
Un TTIP ben negociat pot ser clau per guanyar la consolidació de la nostra economia
productiva. Catalunya és una economia oberta al món, que al 2014 ha assolit un nou
rècord exportador de 61.000 M€ i que el nostre territori és la seu del 84% de les
multinacionals nord-americanes establertes a l’Estat espanyol”. A més, si el nostre
país esdevé un Estat, podria negociar el TTIP en igualtat de condicions amb la resta
de la Unió Europea i no a través d'un parlament espanyol no sempre sensible als
interessos catalans.
El darrer trimestre del 2014, el PIB de la zona euro va créixer un 0,8%, a diferència del
2,7% dels Estats Units i del 7,7% de la Xina. Altres aspectes a tenir en compte serien:
•
•

•
•
•
•

Reducció dels aranzels duaners. Un dels grans objectius del tractat és eliminar els
aranzels duaners i que les mercaderies i els serveis –que també seran liberalitzats–,
flueixin sense traves entre la UE i els EUA.
Creació de riquesa i ocupació. Un estudi elaborat per encàrrec de la Comissió Europea
conclou que el TTIP augmentarà la riquesa a la UE, es calcula que 545 € per família
anualment, i es crearan 400.000 llocs de treball, pot fer augmentar entre un 0,5% i un
1% el PIB europeu.
Oportunitat per a les pimes que ara queden fora d’uns mercats controlats per les grans
multinacionals.
Creixement de la inversió privada que estimularia el creixement anèmic creixement del
PIB europeu.
Enfortir el diàleg i estabilitzar les economies al fer-les més diverses i per tant, amb
menys riscos.
Democràcia, el respecte a la llei, drets humans i civils.

Des del nostre punt de vista creiem que des de l’Ajuntament s’hauria de vetllar pel
comerç de proximitat, dinamitzar el de la població de Balsareny i fer el possible perquè
els botigues puguin o puguem sobreviure el més dignament a la crisis que ens ocupa”.

VOTACIÓ:
Sotmesa la moció a votació ordinària és aprovada per 8 vots a favor dels grups de
GdB i ERC i 2 vots en contra del grup de CDC.

10) MOCIÓ PRESENTADA PER GdB CONTRA LA LRSAL I EN DEFENSA DE
L’AUTONOMIA LOCAL
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Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Primer. Que la LRSAL representa un atemptat contra l’autonomia local i un
envaïment de les competències de la Generalitat en matèria d’organització territorial i
de règim local previstes en el vigent Estatut d’Autonomia de Catalunya. En aquest
sentit donem ple suport a la iniciativa del Consell de Governs Locals de Catalunya
(CGLC) de portar l’esmentada normativa al Tribunal Constitucional ja que es vol
imposar sense el necessari consens al territori.
Segon. La LRSAL vol suprimir la prestació de molts serveis públics locals en perjudici
dels nostres ciutadans vulnerant la Carta Europea d’Autonomia Local (CEAL) i la
pròpia Constitució Espanyola (CE) en què es vol emparar, tant com han manifestat el
Consell d’Estat de forma prèvia a la seva aprovació, i actualment, en el tràmit del
recurs d’inconstitucionalitat.
Tercer. La LRSAL vulnera nombrosos principis que formen part de l’ordenament en
immiscir-se i menystenir la capacitat política i administrativa del conjunt d’ens locals de
base territorial en general, i dels municipis en particular, i vulnerar específicament el
principi de lleialtat institucional.
Quart. Que la LRSAL es fonamenta en els principis de la LO 2/2012, de 27 d’abril,
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera i, en aquest sentit, vol sotmetre el
conjunt de serveis públics locals (municipals, mancomunats o inframunicipals) a una
avaluació que garanteixi la sostenibilitat financera, l’eficiència del servei i que no es
produeixin duplicitats competencials entre diverses administracions. El fet que l’Estat
hagi de desenvolupar normativa com l’avaluació dels serveis o el règim de fusió de
municipis o la regulació de les entitats locals menors al municipi suposa un
menysteniment de les competències en la matèria per part de la Generalitat.
Cinquè. La LRSAL representa la plasmació d’un projecte polític recentralitzador i
uniforme que té en compte les comunitats forals i d’altres CCAA, incloses Ceuta i
Melilla, però ignora i menysté l’organització territorial i el règim local existent a
Catalunya. En conseqüència, el nou repartiment competencial que preveu la LRSAL,
amb l’objectiu d’evitar duplicitats de competències entre administracions, hauria de
respectar els ens locals bàsics de Catalunya que són el municipi, la vegueria i la
comarca, com a ens de prestació de serveis.
Sisè. Que l’objectiu previst a l’exposició de motius “d’afavorir la iniciativa econòmica
privada, tot evitant intervencions administratives desproporcionades” a la pràctica la
motivació real és afavorir la privatització de grans serveis públics municipals sense que
s’acrediti una millor gestió.
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Setè. Que, en relació amb l’objectiu de racionalitzar l’estructura administrativa, la
limitació genèrica i indiscriminada que preveu la LRSAL de la potestat
d’autoorganització i de creació d’ens instrumentals que conformen el sector públic,
suposa una laminació més de l’autonomia local, atès que un cop garantida la
sostenibilitat financera, els municipis haurien de poder escollir sense limitació la forma
de prestació directa o indirecta de qualsevol servei o activitat pròpia o impròpia.
I per l’exposat, el Grup Municipal de Gent de Balsareny proposa els següents
ACORDS:
Primer.- REBUTJAR la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
aprovada pel govern central atès que representa una involució del règim local amb
conseqüències socials, pèrdua de llocs de treball i està encaminada a la privatització
de serveis públics.
Segon.- DEFENSAR l’autonomia local i la prestació dels serveis públics bàsics per a
la ciutadania perquè la proximitat és un valor bàsic per afrontar els problemes reals de
les persones.
Tercer.- EXIGIR respecte i compliment de la distribució competencial de les
comunitats autònomes recollida en els estatuts d'autonomia, i garantir els recursos
necessaris per poder exercir-la garantint la qualitat i cobertura dels serveis públics.
Quart.- DEMANAR millorar la participació en els ingressos de l’Estat perquè s’acostin
a un terç de la despesa pública i desenvolupar una nova Llei de finançament local.
Cinquè.- DONAR SUPORT a la iniciativa del Govern de la Generalitat d’aprovar un
decret llei per mantenir l’actual marc competencial dels ens locals catalans, alhora que
esperem que la futura Llei de Governs Locals de Catalunya blindi plenament aquest
marc de competències.
Sisè.- DONAR SUPORT a la interposició de conflicte en defensa de l’autonomia local,
presentat davant el Tribunal Constitucional.”

INTERVENCIONS:
L’alcalde argumenta la conveniència d’aprovar aquests acords per manifestar el rebuig
a aquesta llei que va en contra de l’autonomia local.
El Sr. _________ indica que una moció en contra de la LRSAL ja es va aprovar al ple
de 27 de febrer de 2014, i que, lògicament, manifesta el suport del seu grup a aquets
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acords que defensen l’autonomia local, expressant el seu rebuig als atacs de l’Estat
espanyol.
La Sra. ______________ també fa referència als acords aprovats anteriorment pel ple.
El Sr. alcalde indica que, segurament per error, no es va trobar al cercador cap acord
al respecte.

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

11) MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS DE GdB, ERC-AM i CDC
DE CONDEMNA DEL TERRORISME, LA BARBÀRIE BÈL·LICA I QUALSEVOL
FORMA DE VIOLÈNCIA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El passat divendres tretze de novembre es van succeir set atemptats terroristes
simultanis contra la població civil de París.
Aquests atemptats van comportar la mort de cent vint-i-nou persones i noranta-nou
ferits greus, convertint els fets en un dels majors atacs a la població europea des de la
Segona Guerra Mundial.
Atès els fets descrits, el Ple de l’ajuntament de Balsareny pren els següents
ACORDS
Primer.- Expressar la rotunda condemna de l’Ajuntament de Balsareny vers l’atemptat
terrorista a l’estadi de St. Denis, als bars Le Carillon, Petit Cambodge, À la Bonne
Biere, La Belle Equipe, La Comptoir Voltaire i a la sala de concerts Bataclan.
Segon.- Mostrar a les famílies afectades el condol i la solidaritat de la ciutadania de
Balsareny.
Tercer.- Rebutjar categòricament els bombardejos i expressar la condemna de
l’Ajuntament de Balsareny a les actuacions bèl·liques i la barbàrie efectuada.
Quart .- Reivindicar la fermesa democràtica com a forma de combat contra tot tipus de
violència.
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Sisè.- Traslladar aquests acords al Consolat francès a Barcelona.”

INTERVENCIONS:
El Sr. ________, exposa que el seu grup hauria estat a favor d’aprovar uns acords que
incloguessin també rebutjar categòricament els bombardejos que l’Estat Francès ha
efectuat des del passat vint-i-set de setembre a Síria; conflicte on han perdut la vida
prop de tres-centes mil persones; així com d’expressar la condemna de l’Ajuntament
de Balsareny a les actuacions bèl·liques i la barbàrie efectuada pels estats occidentals
d’Estats Units, França, Regne Unit, Espanya, Israel i Rússia a l’orient mitjà; rebutjant i
denunciant la hipocresia amb què els governs d’aquests estats llegeixen la seva
política exterior.

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

12) MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS ERC-AM I CDC DE
BALSARENY PEL SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El passat dia 9 de novembre de 2015 el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la
resolució 1/XI que manifesta el següent:
Primer.- El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les
passades eleccions del 27 de setembre de 2015 es basa en una majoria en escons de
les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat
independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per
l’obertura d’un procés constituent no subordinat.
Segon.- El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació
d’un estat català independent en forma de república.
Tercer.- El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura
constitució catalana.
Quart.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures
necessàries per a fer efectives aquestes declaracions.
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Cinquè.- El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda
pública.
Sisè.- El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió
del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió
democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions
de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, que considera mancat de
legitimitat i de competència arran de la sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut
d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble en referèndum, entre altres
sentències.
Setè.- El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir
aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica,
massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els
nivells i es basi en una participació oberta, activa i integradora.
Vuitè.- El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les
normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de
blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les
institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè.- El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de
fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de
república, i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i
del conjunt de la comunitat internacional.

Annex.- Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol
1. Pobresa energètica.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de
l’accés als subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a
evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de
manera que es garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable,
de gas i d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió
residencial, mentre duri aquesta situació.
2. Habitatge.- Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que
regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de
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garantir que en processos de desnonament de l’habitatge habitual que afectin
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a
poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i
unitats familiars afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és
el cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
3. Sanitat.- En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la
Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot
quedar exclosa per raons d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària
del Sistema Nacional de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així
mateix, cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius
econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concursos per a la gestió de centres d’atenció primària.
4. Educació.- El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora
de la qualitat educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta
impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries,
s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les
competències que corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la
plena vigència i el respecte de les competències establertes en favor de les
administracions catalanes i per mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la
comunitat educativa.

5. Garantia de les llibertats públiques.- El Parlament de Catalunya va interposar un
recurs d’inconstitucionalitat contra alguns articles de la Llei orgànica 4/2015, de
protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de Garanties
Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita llei orgànica són
contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la Declaració
universal dels drets humans o el Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllaren la seva actuació en matèria de seguretat
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats
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

6. Administracions locals.- Amb l’afany de garantir les plenes competències de les
administracions locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de
proporcionar-los les eines de BOPC 7 9 de novembre de 2015 1.10. Resolucions 5
suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostaria i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats.- A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen
els refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat
de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i
asil al màxim nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades
en aquest àmbit pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament.- En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir
pel que estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute.- Per tal d’alliberar
recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern ha d’establir,
entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el
conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès i a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada
d’una revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne
i contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut
la màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de
xoc. Els estalvis que
s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc
social.
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Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur
govern ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els
responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del
pagament dels interessos amb finalitats socials.
Per aquest motiu els grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya juntament
amb el grup municipal de Convergència Democràtica de Catalunya, proposen al ple de
l’Ajuntament de Balsareny l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de BALSARENY a la
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.
SEGON.-Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques (ACM) i a l’Associació de Municipis per la Independència
(AMI).”

INTERVENCIONS:
Tant el Sr. _________ com la Sra. _______________ manifesten el suport dels seus
grups a la citada resolució del Parlament de Catalunya.
El Sr. _______ indica que, tot i que respecten les majories democràticament
constituïdes, en la qüestió del full de ruta cap a la independència creuen que la millor i
més legítima forma d’assolir-la és mitjançant la realització d’un referèndum vinculant.

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

13) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM DE BALSARENY EN
MOTIU DEL 75È. ANIVERSARI DE L’ASSASSINAT DEL PRESIDENT LLUÍS
COMPANYS I JOVER. JUSTÍCIA UNIVERSAL I MEMÒRIA HISTÒRICA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El dia 15 d’octubre es va commemora el 75è aniversari de l’assassinat del molt
honorable Lluís Companys i Jover, qui fou condemnat a mort per les autoritats
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franquistes en l’única sentència d’aquest tipus a un president d'una nació
democràticament escollit a la història d’Europa, sentència que continua encara sense
declarar-se nul·la per part de l’Estat Espanyol.
Fins a dia d’avui, la llei es limita a declarar injustes les sentències, per la il·legitimitat
dels tribunals, mitjançant un certificat de reparació i de reconeixement que no té cap
valor jurídic, i no declara les resolucions judicials nul·les de ple dret per il·legals, motiu
pel qual el Ministeri de Justícia es nega a certificar-les. En aquest sentit la Llei 52/2007
de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen
mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la
dictadura, no ha servit de res per anul·lar els judicis sumaríssims dictats pels tribunals
militars, entre ells el que condemnava el President Companys.
D’aquesta manera, el Fiscal General de l’Estat considerà el 2010 no procedent el
recurs de revisió instat per la Generalitat per obtenir l’anul·lació de la sentència dictada
pel Tribunal de Responsabilitats Polítiques de Barcelona de 1939 i de la sentència
dictada pel Consell de Guerra d’Oficials Generals del 1940, que va condemnar a pena
de mort el President Companys, perquè considerava que ambdues sentències eren
inexistents i nul·les de ple dret, en haver estat dictades per tribunals il·legítims
conforme la llei 52/2007.
D’altra banda, l’immobilisme i la manca de sensibilitat per part dels diferents governs
de l’Estat contrasten amb els actes de desgreuge que tant des d’Alemanya com des de
França s’han fet per les actuacions dels respectius països durant la II Guerra Mundial,
així com pel fet d’haver col·laborat amb el General Franco. Un menyspreu que es veu
agreujat quan 75 anys després de la captura de Lluís Companys per la Gestapo, els
documents que van ser confiscats continuen en possessió de l’exèrcit espanyol a
l’Arxiu d’Àvila, enlloc d’haver estat retornats a la Generalitat de Catalunya, institució
que és la seva legítima propietària.
Un cop tancada la causa contra el franquisme a l’Estat espanyol, deixant els
represaliats en situació d’indefensió , és a Argentina on els represaliats i les víctimes
del franquisme guarden la darrera esperança amb les actuacions de la jutgessa Servini
en la coneguda ‘Querella Argentina’. Una querella on també hi ha la causa contra el
President Companys a instàncies d’Esquerra Republicana, que participa de la
denúncia contra l’Estat espanyol amb l'objectiu de restituir la figura del President
Companys i erigir-la com a icona de la justícia universal.
Per tot això, en la commemoració del 75è aniversari de la seva mort, considerem que
no és comprensible que cap govern espanyol hagi accedit a certificar la nul·litat
d’aquestes
certificacions i a incloure aquesta declaració a la denominada Llei de la Memòria
Històrica, amb tots els efectes jurídics que aquesta declaració comporta. Com dèiem,
Alemanya i França han demanat perdó per haver col·laborat en la detenció i
deportació de Lluís Companys, mentre que la justícia espanyola es nega a declarar nul
el seu judici.
Després de dècades de llibertats democràtiques, considerem que encara no s’ha
reparat com cal la memòria del President Companys, així com la causa de milers de
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víctimes de totes les nacions i pobles de l’Estat Espanyol, i que cal instar al Govern de
l’Estat Espanyol a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques pertinents per
anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat i realitzar totes
aquelles actuacions per a reparar el seu honor.
Tal i com va dir el mateix Lluís Companys, referent de l'Esquerra nacional, "la nostra
és una lluita pels valors universals de la pau, del treball i de la justícia". La nova
República Catalana s'ha de constituir com un baluard dels drets humans, la pau, la
fraternitat i la justícia universal.
Lluís Companys va donar la vida i va morir per la República Catalana. Aquest 27S hem
sentat les bases democràtiques per tal que la República Catalana comenci a caminar.
Sens dubte, el nostre millor homenatge serà acabar la tasca que va protagonitzar, i
que tants d'altres que el van precedir i tants d'altres que hem continuat, sabem que la
lluita social i la lluita nacional és indestriable.
En relació als antecedents exposats, el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels acords següents:
Primer. Instar el Govern de l’Estat a dur a terme les actuacions jurídiques i polítiques
pertinents per anul·lar la sentència del judici sumaríssim al President de la Generalitat
de Catalunya, el Sr. Lluís Companys i Jover, així com realitzar totes aquelles
actuacions oportunes perquè l’honor del President Companys sigui reparat.
Segon. Instar el Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Llei 52/2007, de 26 de
desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i s’estableixen mesures a favor
dels qui van patir persecució o violència durant la guerra i la dictadura, per considerar
com a inexistents i nul·les de ple dret les sentències dictades pels Jutjats i Tribunals
declarats il·legítims en la llei, seguint el criteri expressat per la Fiscalia General de
l'Estat en el seu Decret del 4 d'abril de 2010, habilitant el procediment administratiu
necessari perquè el Consell de Ministres expedeixi el corresponent certificat de nul·litat
als efectes legals procedents.
Tercer. Subsidiàriament, modificar la llei d'Enjudiciament Criminal i la Llei Processal
Militar amb la finalitat d’incorporar entre els requisits habilitants per procedir a la revisió
d’una sentència ferma, la declaració d’il·legitimitat realitzada conforme a l’article 3 de la
Llei 52/2007, de 26 de desembre, per la qual es reconeixen i amplien els drets i
s’estableixen mesures a favor dels qui van patir persecució o violència durant la guerra
i la dictadura, així com la Llei Orgànica del Poder Judicial, per atorgar la legitimació
activa al Govern de l’Estat per si mateix, o a través de la Fiscalia, per interposar el
recurs de revisió de les sentències declarades il·legítimes.
Quart. Reclamar a l’Estat espanyol que retorni tota la informació sobre Lluís
Companys requisada per la Gestapo a París l’any 1940 i que actualment es troba
confiscada a l’arxiu d’Àvila.
Cinquè. Reclamar a tots els governs que van participar de la captura i assassinat de
Companys que participin d’un acte de desgreuge a la figura de l’únic president elegit
democràticament i assassinat a Europa durant el segle XX. Un acte que s’hauria de fer
al fossar del Castell de Montjuic.
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Sisè. Col·laborar amb aquelles persones que participen de la querella argentina
mentre no siguin restituïdes les famílies.
Setè. Comunicar aquest acord al Govern de la Generalitat, a tots els grups polítics del
Parlament Català, al Govern de l’Estat i a les Corts espanyoles, al Parlament Europeu,
a l’ONU, i a les associacions de recuperació de la memòria històrica. “

INTERVENCIONS:
El Sr.________ defensa els acords proposats indicant que l’objectiu és que no s’oblidi
l’assassinat d’un President de la Generalitat, escollit democràticament, del qual en
foren responsables Franco i els nazis, ja que a data d’avui encara no s’ha anul·lat el
judici ni tant sols retornat els objectes personals.
L’alcalde indica que l’únic estat que ha demanat perdó per actes de barbàrie comesos
és l’alemany.
El Sr.___________ explica que respecten i admiren la figura de Companys, una
persona d’esquerres, i que cal demanar justícia i respecte tant per a ell com a també
per a altres víctimes objecte d’injustícies i crims del franquisme.

La Sra. __________ es mostra favorable als acords recordant que, tal i com disposa
l’Estatut d’autonomia de Catalunya, els poders públics han de vetllar pel coneixement i
manteniment de la memòria històrica.

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

14) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM SOBRE ELS ATACS
DEL GOVERN DE L’ESTAT A LA NORMATIVA CATALANA SOBRE POBRESA
ENERGÈTICA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Exposició de motius
El 23 de desembre de 2013 s’aprovà el Decret-llei 6/2013, pel qual es modifica la Llei
22/2010 de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya incloent:
a) Definició de pobresa energètica (nova lletra v a l’article 111-2)
b) Protocol a seguir en cas de talls de subministrament d’electricitat o gas (afegir
3 punts a l’art. 252-4)
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Aquesta llei impedia els talls de novembre a març i negociar el deute acumulat.
El govern de l’Estat va emetre recurs d’inconstitucionalitat la qual cosa suposà la
suspensió de la vigència i aplicació de la normativa
El Govern de la Generalitat aprova la Llei 20/2014, de 29 de desembre, de modificació
de la llei 22/2010, de 20 de juliol, de Codi de Consum de Catalunya
En aquesta llei:
- L’art. 3 defineix que és pobresa energètica i persones en situació de
vulnerabilitat
- L’article 17 especifica el procediment per evitar els talls de subministrament
d’aigua, energia i gas
- L’art. 18 inclou un telèfon d’informació gratuït per als serveis bàsics en les
factures
- Inclou una disposició derogatòria sobre el Decret Llei 6-2013 raó per la qual el
Tribunal constitucional (TC) va acorda no pronunciar-se sobre la
constitucionalitat de l’esmentat Decret
A instàncies de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques (PAH), l’Aliança per la
Pobresa Energètica (APE) i l’Observatori pels drets econòmics, socials i culturals
(Observatori DESC) el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica provinent d’una ILP promoguda per aquestes entitats. Aquesta llei
és vigent des del 6 d’agost
En aquesta Llei s’inclou l’article 6. Mesures per evitar la pobresa energètica
1.- Les administracions públiques han de garantir el dret d’accés als
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat
2.- S’ha d’establir la comunicació als Serveis Socials i la seva intervenció
previament a la concessió d’ajuts per evitar els talls de subministraments
3.- Les administracions públiques han d’establir acords amb les companyies de
subministrament per garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin
descomptes molt notables en el cost dels consums mínims
4.- Abans d’un tall de subministrament cal l’informe dels serveis socials
municipals i s’ha de garantir el subministrament i l’aplicació dels ajuts
necessaris del punt 3
5.- L’empresa ha d’informar d’acord amb l’art 17 de la Llei 22/2010
Ha estat aquest mateix mes d’octubre que el TC ha admès a tràmit el recurs
d’inconstitucionalitat emès pel govern de l’estat sobre els articles de la Llei 20/2014
relacionats amb la pobresa energètica, en concret pel que ens afecta els articles 3, 17 i
18,2i disposa de 5 mesos per estudiar el recurs.
En relació a la Llei 24/2015, de 29 de juliol, el Govern de l’Estat ha comunicat a la
Generalitat que considera discutible la constitucionalitat d’algun dels seus articles i per
aquest motiu demana una comissió bilateral Estat-Generalitat de tal manera que
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s’allarga el termini per presentar recurs davant el Tribunal Constitucional del 6 de
novembre al 5 de maig de 2016. Durant aquest termini, doncs, la llei serà vigent.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya , davant la gravetat que
suposa aquest nou intent del govern de l’Estat de derogar legislació que garanteix els
serveis bàsics a les persones en situació de pobresa energètica tot just en aquest
període de l’any presenta aquesta MOCIO i demanem que es debatin i passin a
aprovació del Ple de la Corporació municipal els següents punts:
1.- L'Ajuntament de Balsareny rebutja enèrgicament l'actitud del govern de l'estat
espanyol en allò que fa referència a recórrer al TC qualsevol resolució que la
Generalitat de Catalunya porta endavant per pal·liar la pobresa energètica
2.- Insta el Govern de la Generalitat a seguir impulsant polítiques de suport a les
persones que es troben en situació d'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa
energètica
3.- Donarà compliment a l’article 6.3 de la vigent Llei 24/2015, de 29 de juliol, en allò
que fa referència a l’establiment d’acords amb les companyies de subministrament per
garantir que concedeixin ajuts a fons perdut o apliquin descomptes molt notables en el
cost dels consums mínims a càrrec del benefici que aquestes empreses obtenen amb
la prestació d’aquests serveis
4.- Traslladarà aquest acord al Govern de l'Estat i al de la Generalitat de Catalunya per
al seu coneixement i efectes.”

INTERVENCIONS:
El Sr. _________ explica la proposta indicant que suspendre una norma com aquesta
de la Generalitat, igual que en altres supòsits, és la forma habitual que té el govern de
l’Estat de tractar-nos i respectar-nos i que, per això, l’única solució que queda és la de
la independència.
La Sra. ____________ indica que “pel seu grup ha estat i és prioritari buscar solucions
per revertir la greu situació per la que estan passant algunes famílies, ja sigui per les
dificultats en el manteniment de l’habitatge o dels subministraments bàsics.
En aquest sentit, s’ha treballat per a resoldre aquestes situacions amb la implantació
de mesures, com les que proporciona el Codi de Consum de Catalunya de protecció
per a les persones en situació de pobresa energètica, reducció en subministrament
d’aigua, ..., o instant a l’estat la seva actuació en allò en que s’era competent. Per això
el nostre grup es posiciona a favor d’aquesta moció.”
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El Sr. ________ manifesta que, pel seu grup, tota iniciativa al respecte rebrà el
recolzament del seu grup.

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

15) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM DE SUPORT A LA
CREACIÓ DE LA PRESTACIÓ “GARANTIA + 55”, PROPOSTA IMPULSADA PER
LA UGT DE CATALUNYA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atès el context de massiva desocupació en que ens trobem on el 19,6% de la
població activa major de 55 anys es troba a l’atur, amb escasses perspectives de
recuperació d’una activitat laboral amb garanties després de perdre el lloc de treball,
amb menys capacitat per a modificar les seves trajectòries laborals i empentats a un
retir avançat del mercat de treball, és essencial que hi hagi una major vinculació entre
les polítiques d’ocupació i les de protecció per desocupació.
Donat que el col·lectiu de persones desocupades de més de 55 anys és més
vulnerable a caure a l’atur de molt llarga durada, composen el 54,2% del total d’atur de
molt llarga durada, és evident que en poc temps gran part d’aquest col·lectiu passaran
d’un nivell de protecció contributiu a un d’assistencial, en el millor dels casos, i
deixaran de cotitzar a efectes d’una futura possible pensió de jubilació, excepte els que
tinguin dret a rebre el subsidi de majors de 55 anys que cotitzaran tan sols per la base
mínima de cotització.
Ja que les darreres reformes normatives relatives a la percepció de subsidis per
desocupació, a partir dels Reials Decret-Llei 20/20012 i 5/2013, s’han dirigit en reduir
la intensitat de la protecció elevant l’edat de les persones beneficiàries del subsidi de
majors de 52 anys a 55, passant a computar els ingressos de tota la unitat familiar per
accedir-hi, limitant el temps durant el que es pot cobrar i reduint la cotització per
jubilació del subsidi de majors de 55 anys, què és l’únic subsidi que cotitza, del 125%
de la base mínima de cotització al 100%, podem suposar una altra ràpida reducció de
la cobertura de la protecció per desocupació en els majors de 55 anys.
També és una realitat que les darreres reformes en la protecció per desocupació ha
prioritzat la suficiència econòmica del sistema de prestacions per desocupació,
entenem que s’ha deixat sense protegir adequadament a les persones majors de 55, i
fins i tot de més de 45 anys, desatenent a tot un col·lectiu que pot quedar fins i tot fora
del sistema de protecció o deixar-les als marges dels sistemes assistencials i
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empènyer-les a futures pensions de jubilació per sota de mínims, fins i tot després de
llargues carreres de cotització.
Constatem que aquestes reformes han trencat el trànsit cap a la jubilació d’aquelles
persones que són expulsades del mercat de treball en edats pròximes a la jubilació,
limitant les estratègies d’accés a una pensió de jubilació més avantatjosa en funció de
les trajectòries laborals personals i possibilitats individuals.
Constatem que aquests fets afecten directament en les rendes actuals d’aquest
col·lectiu de persones que en moltes ocasions tenen encara càrregues familiars,
acabant la seva vida activa cobrant, si compleix requisits, un subsidi de 426 euros
mensuals. Però que també afecta als seus futurs drets de jubilació i a la quantia
d’aquesta, doncs els anys en desocupació en un context on s’ha augmentat l’edat
ordinària de jubilació els penalitzarà durament, ja sigui o perquè augmentaran
proporcionalment els anys de cotització mínima per al càlcul de la base reguladora de
pensió, o perquè hi hauran més llacunes de cotització que s’ompliran fins i tot amb la
meitat de les bases mínimes de cotització, o perquè se’ls aplicarà coeficients reductors
de pensió perquè hauran d’anticipar les seves jubilacions.
Gairebé 8 de cada 10 persones a l’atur de més de 55 anys o bé cobren un subsidi de
més de 426 euros mensuals, o bé reben la renda mínima d’inserció o algun altre ajut
econòmic, o bé no cobren res, entenem que aquest col·lectiu és molt més vulnerable a
patir la pobresa i l’exclusió social
Aquest que col·lectiu voreja l’edat de jubilació, entenem que és especialment important
que
es prioritzin actuacions que reforcin la seva contribució al sistema de la
Seguretat Social per tal que se’ls asseguri unes pensions dignes.
Per tot això sol·licitem al ple l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Donar suport a la proposta impulsada per la UGT de Catalunya, anomenada
<<Garantia +55>> i que significa:
1) Crear la prestació "Garantía +55" per a les persones de més de 55 anys que es
trobin en situació de desocupació, tinguin cotitzats un mínim de 15 anys i hagin
exhaurit la prestació per desocupació contributiva. Aquesta prestació serà una
proposta integral i que contempla:
a. Una prestació econòmica igual al SMI vigent
b. el manteniment d’entre un 90 i el 100% del còmput de les bases de
cotització en la mateixa quantia que la darrera prestació contributiva per
desocupació durant la percepció d’aquesta prestació, a efectes del càlcul
de les prestacions de Seguretat Social per IP, mort i supervivència i
jubilació.
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

2) Apostar per un SMI de 1.000 euros que ens apropi als estàndards dictats per la
Carta Social Europea.
3) Afrontar la gran complexitat i fragmentació dels diferents sistemes de protecció.
Cal simplificar i racionalitzar l’actual sistema de prestacions, i cal fer-ho amb la
col·laboració de l’administració central. En conseqüència, abordar i millorar les
inequitats de les prestacions, i assegurar la compatibilitat de les prestacions
econòmiques amb altres rendes (salarials o no).
4) Finalitzar amb l’estigmatització de les persones desocupades en general i,
concretament, de les majors de 55 anys. Només d’aquesta manera podrem
millorar l’ocupabilitat d’aquestes persones.
5) Analitzar l’eficiència dels programes d’inserció i apostar per accions d’inserció i
de formació amb continguts reals.
SEGON. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la
presidenta del Parlament de Catalunya; als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya i a la UGT de Catalunya.”

INTERVENCIONS:

El Sr. __________explica que és una proposta que els hi va arribar fa temps i que
tracta sobre una problemàtica que molta gent d’aquesta edat pateix, ja que a les
dificultats per trobar feina i treballar s’hi afegeix la rebaixa de les cotitzacions a la
seguretat social, el que comporta un important problema per la jubilació.
La Sra. ______________ es mostra favorable a aquests acords ja que són similars als
adoptats en plens anteriors.
El Sr. ___________ indica que ho valoren positivament, ja que suposa beneficiar al
treballador i recolzar als sindicats.

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

16) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC-AM PEL MANTENIMENT I
NETEJA D’EQUIPAMENTS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ ANTECEDENTS:
L’equip de govern de data 21/8/2015 publicava a les xarxes socials que l’Ajuntament
procedia a fer treballs de manteniment als equipaments esportius.
Considerant i observant que no ha millorat l’estat de manteniment de la zona esportiva
de Balsareny nord (la pista de Cal Nosa).
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MOTIVACIÓ:
Els veïns ens han reiterat en varies ocasions la sensació de deixadesa que senten,
carrers bruts, contenidors plens i un equipament esportiu obligat (veure annex amb
imatges).
Donat el perill que comporta actualment l’estat de l’equipament pels usuaris, degut a la
deficiència en les mesures de seguretat i, considerant un hipotètic cas d’accident on
l’Ajuntament en resultaria perjudicat.
Atenent també els reclams dels veïns en relació a la deficiència dels serveis de neteja i
manteniment de la via pública d’ambdós barris, Cal Nosa i Cal Rata, inclosa també la
Rabeia.
Entenent que l’Ajuntament de Balsareny ha de mantenir i prioritzar en temps i forma
els equipaments i serveis bàsics sota els principis d’equilibri territorial.
El grup municipal d’ERC, donada l’argumentació anterior, proposa al Ple de
l’Ajuntament de Balsareny, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Procedir a la recol·locació del filat que es va treure a finals de maig i a la
reparació del que hi ha, amb especial atenció al forat de darrera la porteria i als baixos
dels filats que es cargolen cap a dins i són un perill pels usuaris.
SEGON: Reparar les taules de tennis i la valla de fusta circumdant.
TERCER: Programar una neteja extraordinària per posar al dia la neteja dels carrers
(brutícia pel terra, herbes a les voreres, estat dels contenidors ...) o bé, establir
mesures de control extraordinàries en el servei de neteja i recollida d’escombraries per
garantir un servei eficient.”

INTERVENCIONS:
El Sr. __________explica que han rebut queixes d’una sèrie de veïns de Cal Nosa i
Cal Rata per les deficiències dels equipaments d’aquesta zona detallant,
seguidament, les mancances que hi ha i que caldria arreglar. Exposa també que
aquesta situació fa que aquests veïns es senten ciutadans de segona.
La Sra. _________ indica que els canvis en el servei en relació al govern anterior, han
fet que hi hagi importants mancances, especialment al barri de Cal Rata, sense
desmerèixer però, les necessitats de cal Nosa.

Tant el Sr. _______ com el Sr. _________expliquen que van tenir una reunió amb els
veïns sobre aquest tema i expliquen els pressupostos que hi ha tant per reparar la
tanca com per fer-la nova. Quan es disposi de la consignació pressupostària suficient
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es realitzarà la reparació. D’altra banda explica que les assemblees que fan des del
seu partit també són un lloc de debat, indica que se n’ha fet una a Vilafruns i la propera
és previst realitzar-la a Cal Nosa.
L’alcalde explica que s’ha indicat als veïns que seria convenient constituir-se en
associacions per representar millor els seus interessos i, si és el cas, fer més pressió.
El Sr. _______ indica que està molt bé realitzar assemblees però que creu que s’ha de
separar les responsabilitats de govern i l’Ajuntament del partit polític, ja que sinó pot
crear disfuncions. Aquesta petició s’ha de fer a l’equip de govern no a Gent de
Balsareny.
Tant l’Alcalde com el Sr. ________ expliquen que l’assemblea és de gent de Balsareny
però que, en el torn de paraules, a vegades hi ha intervencions aprofitant que són al
govern de l’Ajuntament.

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

17) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D’ERC-AM DE SUPORT AL
MANIFEST INSTITUCIONAL PER AL DIA INTERNACIONAL PER A L’ELIMINACIÓ
DE LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES (25 DE NOVEMBRE DE 2015) I PER UNA
SOCIETAT LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Manifest
“En ocasió del 25 de novembre, les administracions públiques i la societat civil tornem
a trobar-nos per manifestar, una vegada més, el rebuig a la violència masclista i
denunciar-ne les causes que l’originen amb la ferma voluntat de no detenir-nos fins
eradicar-la.
En el compromís d’eradicar la violència masclista totes les institucions públiques, molt
especialment els Ajuntaments Catalans, de la mà de les entitats de dones i del
moviment feminista, ens hem unit per dotar Catalunya d’un marc legal, per construir
una xarxa de recursos d’atenció i recuperació per a les dones i per als seus fills i filles i
per dissenyar protocols d’actuació que compten amb la participació de persones
professionals d’àmbits diversos. Per la seva banda, la societat catalana augmenta dia
a dia la seva sensibilitat i implicació davant les diferents manifestacions de la violència
masclista.
Això no obstant, la violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta tal i
com demostren les xifres de dones assassinades i les denúncies per violència
masclista i, en concret, per agressió sexual. L’amenaça de ser violentades és
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permanent i s’accentua entre les dones més joves, fet que posa de manifest la
necessitat d’abordar àmpliament les causes i les conseqüències, els perquès i les
complicitats a nivell individual i social.
En aquest sentit, és del tot imprescindible denunciar la complicitat social i cultural dels
missatges que fomenten el sexisme, de les imatges que tracten el cos de les dones
com a objectes sexuals, de les narratives que emmascaren les agressions sexuals
contra les dones i les fan responsables de l’agressió viscuda, de les actituds que
promouen estereotips de gènere i rols patriarcals i de la banalització del masclisme.
Les institucions i les organitzacions de la societat civil hem de ser un reflex fidel de
l'alternativa que representem i del compromís que defensem per l’eradicació de la
violència masclista. La nostra responsabilitat individual i col·lectiva passa per acceptar
que no hi ha canvi social que no comenci per nosaltres mateixos i per entendre que la
violència contra les dones és conseqüència d’un sistema social que porta inscrit en el
seu ADN el masclisme com a ordre simbòlic per significar i interpretar la realitat.
Tal i com recull la llei catalana, del dret de les dones a eradicar la violència masclista,
el masclisme és el concepte que defineix les conductes de domini, control i abús de
poder dels homes sobre les dones i que ha imposat un model de masculinitat que
encara és valorat per una part de la societat com a superior. La violència masclista és
l’expressió més greu i devastadora d’aquesta cultura que destrueix vides i impedeix els
desenvolupament dels drets, la igualtat d’oportunitats i les llibertats de les dones.
Conseqüentment, la violència masclista només es pot eradicar si desautoritzem
l’estructura ideològica patriarcal que legitima la desigualtat i la subordinació de les
dones i organitza la vida a partir d’un principi de jerarquia que situa les dones com a
ciutadanes de segona categoria.
Per tant, és prioritari situar la prevenció d’aquesta violència com una política
estratègica, més encara en aquest context de construcció de noves estructures i
d’ideació d’un nou horitzó de possibilitats. Catalunya necessita un Pla de Prevenció a
nivell nacional que reconegui la urgència d’establir pràctiques de deconstrucció del
paradigma patriarcal i dels discursos masclistes. És per això que les institucions
públiques, conjuntament amb la societat civil, hem de trobar les eines per desplegar la
Llei d’igualtat efectiva de dones i homes, aprovada al passat mes de juliol, perquè és
amb el treball de construir una societat democràtica moderna que eradiqui el sistema
patriarcal i androcèntric que aconseguirem fer front a la violència masclista. “
Aquest és el compromís que avui volem manifestar públicament les institucions
catalanes, amb la voluntat de sumar esforços i crear sinergies de treball cooperatiu
que ens permetin construir conjuntament dinàmiques innovadores per eradicar
definitivament la violència masclista que representa una greu vulneració dels drets
humans i atempta contra la igualtat efectiva entre dones i homes”.
UNA SOCIETAT LLIURE DE VIOLÈNCIA MASCLISTA
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Els membres del consistori de l’Ajuntament de Balsareny manifestem el nostre rebuig i
condemna a qualsevol forma de violència masclista que s’exerceix diàriament contra
moltes dones. Una greu vulneració dels drets humans fonamentals de les dones que
destrossa vides, famílies i comunitats però que conviu quotidianament entre nosaltres.
El degoteig constant d’assassinats no és més que la punta de l’iceberg d’una
problemàtica estructural de la nostra societat. La violència física, psicològica,
econòmica o els micromasclismes, són formes d’expressió de la violència masclista
que sovint no són visibles a primera vista, i per tant són encara més difícils d’atacar.
És especialment preocupant el creixement de la violència masclista entre els més
joves i la falta de conscienciació de les generacions més joves. Lluny de la creença
que els comportaments masclistes són un fet generacional, ens trobem amb la dura
realitat que la violència masclista és més vigent que mai entre el jovent. I aquesta
s’exerceix d’una forma més subtil i en dificulta la seva detecció, per això creiem que
urgeix que els nostres governs reconeguin aquesta situació i posin els recursos
necessaris per actuar-hi apostant per les polítiques de prevenció i sensibilització i
destinant tots els recursos econòmics necessaris.
Des de totes institucions, independentment del seu nivell, es pot treballar per fer front a
aquesta lluita diària. Revisant i millorant els protocols locals i comarcals davant un cas
de violència masclista, amb suport als SIAD i a totes les associacions, taules amb tots
els agents per coordinar accions, o realitzant programes per col·lectius específics.
El dret de les dones a viure lliures de violència masclista ha de ser una prioritat en les
agendes polítiques i passar a ocupar agendes socials dels diferents governs. Ens cal
un pacte global contra la violència masclista que impliqui tots els agents implicats en
aquesta lluita.
En el procés de construcció d’una República catalana proclamem aquest dret com un
dels drets fonamentals del nou país, fent-ne esment en la seva constitució i
desenvolupant-lo a través d’una llei transversal que permeti posar fi a aquesta xacra
social de la única manera que serà possible fer-ho: des de tots els àmbits socials,
econòmics i culturals.
Encoratgem a tota la societat civil a mostrar una tolerància zero envers qualsevol
manifestació de violència i mostrem, un cop més, el nostre compromís a seguir
treballant per uns Països Catalans lliures de violència masclista.
Per tot això, sol·licitem al ple l’adopció dels següents .
ACORDS:
PRIMER: Donar suport a aquest manifest per part de tots els grups
SEGON: Fer-ne lectura en el ple municipal.
TERCER: Compromís a dissenyar i a aplicar polítiques en aquest sentit”
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INTERVENCIONS:

El Sr. ________defensa la proposta presentada alhora que indica que, per un
problema d’horaris, no van poder assistir a l’acte organitzat per l’Ajuntament al
respecte.
La Sra. __________ també dóna suport als acords, manifestant el rebuig a qualsevol
tipus de violència, especialment a la de gènere i també excusa l’assistència a l’acte a
que anteriorment s’ha fet referència.
El Sr. ________ explica que des de l’equip de govern, i concretament des de la
regidoria per la igualtat, els preocupa i treballen pel tema de la violència de gènere. Al
respecte demana als altres grups com és que no van assistir a l’acte organitzat per
l’Ajuntament, ja que ho va trobar estrany i els recorda que aquest dissabte n’hi ha un
altre.

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

18) MOCIÓ PRESENTADA PELS GRUPS MUNICIPALS D’ERC-AM I CDC
RELATIVA AL COMPROMÍS AMB L’ANC
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 en data 24 de setembre es van renovar els compromisos amb l’ANC en ple
municipal.
Atès els resultats favorables a Balsareny el 27S on JxS obtenir un 49,5% dels vots i la
CUP un 9,4% i tenint els dos partits el 58,9% dels vots totals.
Atès que la majoria de Balsarenyencs van dir que SÍ a la independència en el plebiscit
del dia 27S.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament de Balsareny, l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Ratificar els punts ja aprovats en el Ple del 24 de setembre de 2015.
SEGON: Que els resultats obtinguts el dia 27S siguin reconeguts com a resultats
favorables al referèndum de pertinença a l’AMI que es va proposar de fer des de
l’equip de govern de l’Ajuntament de Balsareny degut a l’elevada participació que va
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haver el dia 27S.
TERCER: Instar a l’Ajuntament de Balsareny a reconèixer que Balsareny és municipi
per la independència i a vetllar pel bon manteniment, neteja dels cartells les vegades
que siguin necessàries.”

INTERVENCIONS:

La Sra. __________exposa que després dels compromisos amb l’AMI i dels resultats
favorables a favor de les opcions independentistes a les darreres eleccions, queda clar
quina és l'opció majoritària del poble de Balsareny.
El Sr. ____________ manifesta que respecten la voluntat expressada
democràticament pels electors de Balsareny i reconeixen la majoria independentista,
però segueixen considerant que la seva proposta és convenient ja que permet
preguntar a la població d’una forma clara sobre la conveniència de la pertinença a
l’AMI.

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

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

S’efectuen les següents intervencions:
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SRA. _____________
En primer lloc es tracta una pregunta per escrit presentada per la Sra. __________ en
representació del grup de CDC:
“Demana si té consciència dels actes succeïts durant el mes de novembre de 2015 a
l’Escola Guillem de Balsareny en relació l’obertura i tancament de la porta d’accés dels
petits? Si s’ha pres o es prendrà alguna mesura al respecte per part del consistori?”
La Sra. _________ explica que no en sabia res i que els vigilants locals tampoc han
informat al respecte. Indica que ahir va parlar amb representants de l’AMPA i li van fer
arribar la preocupació pel descontrol de les entrades i sortides d’educació infantil de
l’escola, ja que consideren que no hi ha prou seguretat. Comenta també que té previst
reunir-se amb la direcció de l’escola per tractar aquest tema.
A preguntes de la Sra. ________, la Sra. _____________explica que hi ha
preocupació per qui obra i tanca la porta ja que alguna vegada algun nen o nena ha
sortit i sembla que l’han hagut d’anar a buscar.
Seguidament es realitzen les següents intervencions:

SR. ______________
1) Demana un posicionament favorable per tal que s’adoptin mesures que evitin
els embussos i accidents a la C-55.
L’alcalde explica els acords adoptats al respecte pel Consell d’alcaldes del
Bages, on es demana l’alliberament de la C-16. També explica que es preveu
realitzar un document unitari de protesta.

2) Demana si s’aplica l’ordenança de tinença d’animals o si és previst que se’n
faci alguna modificació, ja que hi ha alguns supòsits, com per exemple una
casa a la Rabeia on hi ha molts gossos, que provoquen importants molèsties.
El Sr. _______ i l’alcalde expliquen que no és previst modificar l’ordenança i
que si hi ha aquesta situació el millor és que ho denunciïn. També indiquen que
potser caldria fer una campanya de sensibilització per augmentar el civisme i
conscienciació dels propietaris d’animals.

3) Demana com és que es van pintar els números de parades de la fira, a la plaça
de la Mel, amb esprai de pintura rosa fúcsia, ja que sembla que hi poden haver
dificultats per neteja’ls.
El Sr. ________ i la Sra. _______ van indicar que suposen que marxarà i
expliquen que no es va fer amb guix atesa la previsió de pluges que hi havia.
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4) Demana a qui pertany la carretera de la colònia Soldevila, ja que hi han forats i
està en males condicions.

5) Pregunta si es preveu netejar la zona del Torrent Roqueta del polígon de la
Coromina, ja que està molt brut, hi ha rates...
L’alcalde explica que és millor fer-ho cap a l’estiu.

6) En relació a unes tanques que s’han posat al carrer Travessera, en espai
reservat a aparcaments, demana què es pretén fer.
L’alcalde explica que és una terrassa d’un bar que s’ha autoritzat a instal·lar-se
en aquell indret, que ocupa dues places d’aparcament i que és previst que s’hi
posin tanques i lones dures com a mesura de seguretat. Es tracta de potenciar
el comerç i restauració locals.
7) Demana com està la problemàtica de l’empresa Plàsticbag.
El Sr. alcalde i el Sr. ______expliquen que avui anaven a fer els controls inicials
i que s’està a sobre d’aquesta qüestió, ja que fa temps que s’haurien d’haver
fet.

SRA. _________________

1) Vam demanar al ple passat sobre el carnet segellable del Parc de la Sèquia,
s’ha fet alguna actuació des de l’ajuntament?
El Sr. ___________ explica que va parlar amb els representants d’aquest ens i
que, com que el termini de validesa del carnet estava a punt d’acabar-se, no es va
fer res.

2) Comenta que el gual de l’estella, a la caldera de biomassa, està posat
d’aquesta setmana i que també varen demanar pels bancs i papereres que
subvenciona la Diputació i que encara no tenen resposta del número que se
n’han rebut aquest any.

El Sr. ____________ explica que va fer fotos d’aquest mobiliari urbà i que diria
que n’hi havia quatre.
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3) Indica que, en l’acta de la Junta de Govern Local número 29/2015, hi havia un
informe sobre un permís d’explotació geològic minera a la zona Agenaise 1a.
fase. Demana informació al respecte.
L’alcalde explica que fa referència a una petició de la mina que afectava a
diferents llocs i arriba fins a Puig-Reig. En el nostre cas arriba a la zona del
Mujal. Es va fer un informe en el tràmit administratiu corresponent.

4) Demana informació en relació a l’adjudicació de l’obra del cementiri, davant la
Carretera de Súria.
Tant el Sr. alcalde com el Sr. Aguilera expliquen que l’obra ja estava prevista i
l’expedient iniciat i que com que ho van veure bé han continuat. Expliquen
seguidament com ha anat el procés d’adjudicació i el finançament previst.

5)

En relació al contracte de serveis de manteniment de la jardineria demana el
termini pel qual s’ha adjudicat i la diferència de preu.
L’alcalde explica que el termini i contracte són similars als que hi havia.

6)

Demana que els hi agradaria saber com ha anat l’elecció del logotip de la
Regidoria d’Igualtat ciutadana i si ja disposem de nova imatge?
Tant la Sra. _________ com el Sr. _________ expliquen les persones que es
van presentar i valoren positivament l’acte que es va realitzar.

7) En relació a la selecció de personal i borsa de treball de peó de manteniment i
de peó de brigada, demana com ha anat el procés i, si hi ha hagut queixes,
com s’han gestionat?
L’alcalde explica que el procés va anar bé i que hi van haver un parell de
persones que van queixar-se, se’ls va atendre i explicar com havia anat tot el
procés. Va quedar clar que era un error dels aspirants, potser el problema
havia estat de manca de comprensió i/o informació dels requisits burocràtics
necessaris per la valoració. Per això, es va acordar que, en properes ocasions,
amb caràcter previ, es faria una sessió informativa per a tothom qui es vulgui
presentar.
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8)

Pregunta com s’ha tancat l’obra de la casa Torrents?
El Sr. __________ explica i detalla les causes que han justificat un petit
endarreriment de l’obra així com una lleugera modificació del preu d’adjudicació
a l’alça.

9) Demana quines accions es volen dur a terme en les campanyes de les colònies
de gats després de la presa de contacta amb els voluntaris?
El Sr. __________ explica els resultats d’una batuda per capturar gats i que es
van portar per operar a Sallent.

10) En data 28-09-2015 i per decret d’alcaldia es va fer una ampliació de contracte
de la treballadora social, demana com es preveia finançar aquesta despesa ja
que s’havia argumentat que calia incrementar l’IBI per això.
L’alcalde explica que l’increment és de set hores i fins el 31 de desembre de
2015 i que el finançament és en base a una subvenció de la Diputació per
serveis socials.

11) Demana els motius pels que es va fer una resolució relativa a la retirada de
taules d’un bar.
L’alcalde explica que va ser per no estar al corrent de pagament i que es van
revisar totes les autoritzacions.

12) Ens agradaria saber per què no van participar en els actes que va proposar a
l’Ajuntament de Balsareny l’ANC el dia 13 de novembre en defensa del 9N?
Recorda que es tracta d’una entitat de la població que va demanar la presència
de l’alcalde i que al no assistir-hi, queda en entredit la promesa de l’alcalde de
governar per tothom.
L’alcalde explica que es va donar el suport logístic i tècnic que van sol·licitar,
però que l’acte pensen que tenia un clar caràcter polític i que, des d’aquest
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punt de vista, es va analitzar i es va decidir no assistir-hi. No vol que ningú es
senti ofès però, si això passa, el millor és parlar-ne.
El Sr. Viu explica que el sentiment de molta gent és de disgust i que no sembla
que es governi per tothom.

13) Realitza un prec sobre el tall en el subministrament elèctric, demanant que
s’informi millor als establiments comercials afectats, del dia i de l’horari del tall i
que, a poder ser, es vetlli per tal que el tall elèctric tingui lloc fora de l’horari
comercial.

L’alcalde explica que la informació als usuaris la realitza la pròpia empresa de
subministrament i que no és fàcil la relació amb aquesta empresa, ja que es
tracta de la lluita del petit contra el gran. En el darrer tall es va aconseguir que
es modifiqués l’horari proposat per tal que no coincidís amb l’horari comercial,
però no és fàcil, ja que habitualment, l’horari d’un comerç no coincideix amb el
d’un restaurant.

SR. _______________

1) Exposa que en l’acta de Junta de Govern Local 31/2015, de 17 de setembre de
2015, hi ha l’aprovació de l’addenda al conveni amb l’escola Guillem de
Balsareny per a la utilització de les instal·lacions de l’escola, concretament els
dijous de les 16’30h a les 17’15h, per l’escola municipal de música. Demana
per quina activitat de l’escola de música s’ha previst aquest ús, si hi ha alguna
entitat més que en faci ús i qui estableix els criteris per saber quines parts de
l’escola es poden utilitzar. Concretament explica la problemàtica que es troben
els usuaris més petits de 3 a 5 anys, per utilitzar els lavabos.
El Sr. ______ explica que coneix la problemàtica i que des de la direcció de
l’escola no es va deixar que s’utilitzessin els lavabos més propers, argumentant
que seria un problema per a compaginar-ho amb la neteja d’aquelles
instal·lacions. Indica que tornarà a parlar amb la direcció de l’escola per veure
si es pot trobar una solució.
El Sr. _________ indica que n’han parlat amb les persones responsables de la
neteja i que no hi veuen inconvenient.
La Sra._____________ demana si es pot utilitzar la llar d’infants per aquestes
activitats.
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2) Explica que durant el mes de setembre i octubre hem observat que només hi
ha sancions d’un municipal amb alguna que altre retirada de punts del carnet
de conduir, demanen els criteris de pels quals s’apliquen aquestes sancions?
També observen que el nombre de sancions s’ha reduït considerablement i
demana si és perquè el vigilant que multava ja no hi és?
D’altra banda explica que s’ha informat al respecte i que els vigilants no són
competents per aplicar sancions amb retirada de punts, a més, les sancions
amb retirada de punts s’han de notificar al moment i no posteriorment, i si es
comet més d’una sanció en un mateix dia únicament hi haurà la retirada de
punts per la infracció més elevada.
L’alcalde explica que desconeix aquestes qüestions legals i que ja s’informarà,
tot i que la tramitació i cobrament de les infraccions la realitza la Diputació de
Barcelona.
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
i correlativament fins el
.
Vist i plau
L'alcalde

El secretari
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