AJUNTAMENT DE BALSARENY

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY.

Número Acta: 1/2016
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 11 de febrer de 2016
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 de nou del vespre (20,30 h)
Acabament: A un quart d’onze de la nit (22,15 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
Meritxell Fenoy Ruiz
Absents justificats:
Josep Fornell Caparrós
Secretari:
Josep Alfons Montraveta i Torrebadella.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors de 24/11/2015 i
26/11/2015
2. Aprovació, si escau, padró habitants a 1/1/2015
3. Donar compte període mig de pagament 4t trimestre 2015
4. Donar compte decrets contractació personal per urgència
5. Moció presentada pel grup d’ERC pel manteniment de carreteres, camins
municipals, rurals i forestals
6. Moció presentada pel grup municipal de Convergència Balsareny per un
municipi lliure de glifosat
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7. Moció presentada pel grup municipal de Convergència Balsareny de suport al
programa de desenvolupament rural de Catalunya PDR.CAT2020 davant de les
retallades de l’Estat
8. Moció presentada pel grup municipal de Convergència Balsareny d’adhesió a la
declaració universal sobre els arxius
9. 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, seguidament es passa a tractar els següents
punts de l’ordre del dia.
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
24/11/2015 i 26/11/2015
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 24/11/2015 i
26/11/2015.
No se’n formula cap.

VOTACIÓ:
Sotmeses les actes a votació ordinària, són aprovades per unanimitat.
2) APROVACIÓ, SI ESCAU, PADRÓ HABITANTS A 1/1/2015
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Examinada la documentació elaborada pels serveis municipals, per la Diputació de
Barcelona i per la Delegació Provincial de Barcelona de l’Institut Nacional
d’Estadística, relativa a la Revisió del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de
2015.
D’acord amb l’article 81 del Reglament de Població i Demarcació Territorial de les
Entitats Locals i R.D. 1690/1986, d’ 11 de juliol.
Es proposa al Ple l’adopció del següent
ACORD:

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

PRIMER: Aprovar el resultat de la Revisió Anual de la gestió del Padró Municipal
d’Habitants a 1 de gener de 2015, que s’adjunta com annex a aquest acord, i en el que
apareix com a número d’habitants 3.324.
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

3) DONAR COMPTE PERÍODE MIG DE PAGAMENT 4T TRIMESTRE 2015
Es dóna compte que el període mig de pagament corresponent al 4t trimetre de 2015
és el següent:
4t. Trimestre

Códi d’ Entitat

09-08-018-AA-000

Entitat

Balsareny

Rati d’
Operacions
Pagades *
11,02

Rati d’
Operacions
Pendents de
Pagament *

Període Mig de
Pagament
Trimestral *

5,68

10,07

La Sra. Ramírez indica que s’ha incrementat el període mig de pagament en relació al
trimestre anterior i demana una millora dels terminis de pagament.

4) DONAR COMPTE DECRETS CONTRACTACIÓ PERSONAL PER URGÈNCIA

Es dóna compte al ple que s’han realitzat les següents contractacions de personal:
Per decret d’alcaldia número 99/2015 de data 25 de novembre de 2015, es va
contractar al Sr. ----------------------------, pel lloc de treball de peó de manteniment i
neteja d’instal·lacions i infraestructures municipals, a partir del dia 1 de desembre de
2015, en règim laboral d’interinitat i fins que es cobreixi aquest lloc de treball
mitjançant el corresponent procés selectiu.
Per decret d’alcaldia número 103/2015 de data 11 de desembre de 2015, es va
contractar a la Sra. ---------------------, en règim laboral d’interinitat, amb una jornada de
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20 hores setmanals, pel lloc de treball de neteja de l’edifici municipal, per cobrir la
substitució per vacances des del dia 15/12/2015 i fins el dia 24/12/2015.
Per decret d’alcaldia número 105/2015 de data 17 de desembre de 2015, es va
contractar al Sr. ------------------------, pel lloc de treball de peó de brigada municipal
d’obres, a partir del dia 21 de desembre de 2015, en règim laboral d’interinitat i fins
que es cobreixi aquest lloc de treball mitjançant el corresponent procés selectiu.

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez demana quina posició de la borsa de treball ocupava el Sr.----------------. A indicació de l’Alcalde, el Secretari que subscriu indica que era el número 5, el
primer ja es va contractar com a peó de manteniment i els altres 3 següents van
renunciar.

5) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ERC PEL MANTENIMENT
CARRETERES, CAMINS MUNICIPALS, RURALS I FORESTALS

DE

Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ ANTECEDENTS:
1. Darrerament hem observat que alguns dels camins forestals estan tancats o hi
apareixen barreres amb terra o runam que n’impedeixen l’accés. En concret,
fem referència a la pista que va cap al Colell des de la Caseta del Janer i, pista
que va des del Solà d’Aladernet cap el camí del Colell.
2. A banda de l’anterior, s’informa que també s’ha inspeccionat el camí de la
Costa del Castell i es troba força descuidat.
MOTIVACIÓ:
1. Considerant que és d’interès per aquest Ajuntament l’ordenació i manteniment
dels camins rurals, forestals o via pública.
2. Atès que l’impediment i obstaculització de l’accés a aquestes vies pot causar
problemes en cas d’incendis forestals o bé en altres casos d’emergència
(bombers i/o ambulàncies).
El grup municipal d’ERC, proposa al Ple de l’Ajuntament de Balsareny, l’adopció dels
següents
ACORDS:
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PRIMER: Instar a l’Ajuntament perquè vetlli per un accés lliure a tots els camins rurals
i/o forestals.
SEGON: Requerir a la persona o propietari que impedeix i obstaculitza els camins que
els deixi de lliure accés.
TERCER: Instar a l’Ajuntament a que es realitzi el manteniment dels camins de
titularitat municipal per tal que s’hi pugui transitar correctament.”

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu argumenta, en la seva intervenció, la conveniència de la moció, indicant el
punt concret del camí rural que impedeix el pas i mostrant fotografies del seu estat.
També fa referència al deficient estat del camí de la Costa del Castell, així com del
camí on es fan les curses de la Festa dels Traginers.
El Sr. Aguilera explica que el manteniment dels camins rurals es realitza, generalment,
en base a un conveni que es fa amb la Diputació de Barcelona i l’Associació de
propietaris forestals. D’altra banda indica que està previst realitzar, quan sigui possible,
un arranjament del camí de la Costa del Castell.
La Sra. Ramírez indica que, majoritàriament, els camins no són propietat de
l’Ajuntament, sens perjudici del dret d’ús que hi hagi i insta a complir amb el pla de la
Diputació relatiu als camins forestals, especialment tenint en compte les necessitats de
la protecció contra incendis.

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

6) DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA BALSARENY PER UN MUNICIPI LLIURE DE GLIFOSAT
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides
caracteritzat per no ser selectiu, total, d’ampli espectre, d’absorció foliar, i que
s’utilitza per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada
“males herbes”.
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Atès que els usos principals dels herbicides són per evitar la cobertura vegetal als
peus del fruiters, en fructicultura, agricultura, silvicultura, jardineria pública i privada,
marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les
escletxes en zones pavimentades.
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la
que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la
comercialització de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives
glifosat i tifensulfurón-metilo. I el Reglament (CE) nº1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, que deroguen les Directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que
es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de
caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit
del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.
Atès que el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de
maig de 2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives
autoritzades, pel qual es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de
2015.
Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè
es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en els espais utilitzats pel públic en
general, o per grups vulnerables, com els parcs i jardins públics, camps d’esport i
àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de
centres d’assistència sanitària.
Atès que l’Estat espanyol, en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret
1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació, via senyalització de la
pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per a la seva aplicació en
determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de
plaguicides, entre els que es troba el glifosat.
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el
Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte
“probablement carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de risc
2A (probablement carcinogen).
Atès que l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat en
data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat revalua, per a què la
Comissió Europea, el permís de comercialització d’aquesta substància a partir de l’1
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de gener de 2016. On es probable que es mantingui el glifosat en la llista de
substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.
Atès que el ministre d’Agricultura de l’estat espanyol no prendrà cap acció preventiva
sobre els herbicides que continguin glifosat.
El grup municipal de Convergència proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de
Balsareny els següents
ACORDS:
1.- Instar a l’Ajuntament de Balsareny a que apliqui el principi de precaució i adoptar
mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves competències.
2.- Instar a l’Ajuntament de Balsareny a prohibir l’ús del glifosat en l’execució de
contractes de diferents adjudicacions susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució
de les seves tasques.
3.- Incorporar en les noves contractacions administratives, en els Plecs de
Clàusules Administratives com a condició especial l’eliminació del glifosat quan es
requereixi, fixant penalitzacions en el seu incompliment.
4.- Dictar instruccions de treball al personal de l’Ajuntament de Balsarenys,
brigada, manteniment, entre d’altres, relatives a la prohibició expressa d’utilitzar
glifosat en l’exercici de les seves funcions.
5.- Vetllar perquè privats i particulars evitin l’ús del glifosat en la seva pràctica
diària.
6.- Instar al Consell Comarcal del Bages a vetllar per una comarca lliure de glifosat.”

INTERVENCIONS:

La Sra. Ramírez explica els motius en que es fonamenta la moció presentada, entre
els que destaca que és un herbicida d’ampli espectre, que hi ha diversos estudis que
indiquen que pot ser un producte cancerigen i que, especialment, els infants són molt
sensibles a aquest producte.
El Sr. Otero indica que, en principi, el seu grup es mostra favorable.
El Sr. Viu es mostra en desacord i manifesta el següent:
“ El grup d’ERC volem expressar la nostra implicació i atenció en els temes referents a salut, i
també els que es relacionen amb l’ecologia. No obstant això, també volem expressar el
nostre desacord en donar suport a temes que facin referència a informacions que posen en
dubte les evidències científiques ara com ara plenament vigents i creiem que no ens pertoca
en aquests moments de posar en dubte.
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Pel que fa al glifosat, ens hem estat informant. Primer de tot, hem mirat què en diu la EFSA
(Agència Europea de Seguretat Alimentària) que és qui determina la seguretat dels productes
des dels aliments fins a additius passant per les vitamines i n’autoritza o en prohibeix la seva
utilització.
En aquest cas conclou que no hi ha base científica per determinar que els glifosats siguin
perillosos per a la salut dels humans.
Podeu visitar la seva web: EFSA.europa.eu.
També hem consultat el que en diu el Professor José Miguel Mulet titular de Biotecnologia
(àrea de bioquímica i biologia molecular) a la Universitat politècnica de València, Director de
Màster de Biotecnologia Molecular i Cel·lular de Plantes (CSIC-UPV) i Investigador de
l’Institut de Biologia Mol·lecular i Cel·lular de Plantes (IBMCP) al seu blog (que es diu
Tomates con Genes).
A part de la Docència, també es dedica a la divulgació (té varis llibres, us recomano la
Medicina sin engaños, Comer sin miedo y los productos naturales vaya timó).
A continuació us vull llegir el que diu al seu blog del Glifosat.
Glifosato: El herbicida que entró en la campaña electoral
De la misma forma que las Navidades empiezan en Todos los Santos, o en el Pilar, las
campañas electorales parece que cada vez empiezan antes. Desde el día después de las
municipales estamos viendo a Rajoy y a los principales candidatos en actos que, aunque no
lo digan, tienen toda la pinta de ser campaña electoral más que actividad política. Parece que
olvidan que el Trabajo de los políticos es gestionar los recursos públicos y solucionar
problemas, no buscar su propio acomodo.
Por desgracia los temas relacionados con la ciencia no tienen especial protagonismo en las
campañas electorales, y suele ser algo mencionado de pasada en algunos debates.
En el debate entre candidatos de hace unos días se trató el tema de los científicos en el
exterior, pero no de la ciencia o la política científica en sí. De hecho temas que
aparentemente importan a la gente como transgénicos o la alimentación ecológica no se
trataron ¿o será que no le importan tanto a la gente como nos quieren hacer creer?
Dentro de este contexto pre-elecciones generales y post-municipales uno de los pocos temas
“científicos” o “técnicos” que ha saltado a la palestra tiene que ver con un herbicida,
concretamente el glifosato. La Ciudad de Sabadell se ha declarado ciudad libre de glisofato,
el ayuntamiento de Castellón declaró que iba a dejar de utilizarlo en todo el casco urbano en
beneficio del acético al 20% que es natural, y diferentes organizaciones están recogiendo
firmas para su prohibición. Realmente ¿debemos de preocuparnos? ¿Es el glifosato el
peligro mundial del que nos van a salvar los políticos y ecologistas?
El glifosato es un herbicida desarrollado por la empresa americana Monsanto que tiene la
particularidad de que inhibe de forma específica un enzima que es esencial para que las
plantas sinteticen un aminoácido. La particularidad es que los animales carecen de ese
enzima. Nosotros conseguimos esos aminoácidos que sintetiza la planta comiéndonos a la
planta o a animales que han comido esas plantas. Al no inhibir ningún enzima animal, su
toxicidad es bastante baja, y además se degrada en poco tiempo, por lo que no se acumula
en el ambiente. En su momento, a pesar de su elevado precio, fue todo un éxito ya que los
herbicidas anteriores eran bastante tóxicos con numerosos perjuicios para el medio ambiente
y para el agricultor. En el año 2000 la patente caducó, con lo que su precio está por los
suelos, de esta manera se ha convertido en el herbicida más utilizado, no solo en agricultura,
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sino en jardinería y zonas urbanas. De hecho si vas a cualquier todo a cien en la sección de
jardinería lo más normal es que encuentres alguna de las muchas formulaciones que
contienen glifosato.
Entonces ¿A qué se debe esta campaña? ¿Nos estamos envenenando todos? Bueno, hay
que mirar las cosa de cerca. Los transgénicos que más éxito han tenido, aunque no se
siembren en Europa, son la soja y el maíz RR, Roundup Ready, que son semillas tolerantes
al glifosato. Esto implica que puedes hacer siembra directa, es decir, echar la semilla sobre
los restos de la cosecha anterior, tirar herbicida y olvidarte. Esto ahorra laboreo y tratamiento
de malezas. Y prácticamente toda la soja que importamos en Europa se ha hecho utilizando
esta tecnología.
Durante 20 años los grupos ecologistas han estado tratando de encontrar problemas y
peligros a los transgénicos, sin éxito. Entonces desviaron la atención, “pues vamos a por el
glifosato, que como además lo inventó Monsanto. “Ahora en vez de alertar del peligro de los
transgénicos hablamos de los peligros del herbicida que tiene que ver con los transgénicos.
De hecho, si vais a la sección de ¿Qué hacemos? En greenpeace.es donde antes ponía
transgénicos ahora pone “agricultura y transgénicos” y en el submenú aparece glifosato, a
pesar que en Europa no se siembra ningún transgénico resistente a glifosato. Eso sí, en
Europa utilizamos glifosato a mansalva. Por cierto, en la página web de Greenpeace en
Estados Unidos, sección “what we do” ni aparece el glifosato ni aparecen los transgénicos.
Salvar el mundo es cuestión de marketing y eso cambia de país a país.
¿Tiene lógica? Nadie utiliza herbicida por gusto. Si no utilizas glifosato utilizarás otros como
paraquat o atrazinas que son mucho más tóxicos para el medio ambiente y para el que
trabaja con ellos. De hecho el fabricante de las atrazinas tuvo que pagar una multa por
contaminación. El propio acético al 20%, que no es vinagre (acético al 5%) es mucho más
irritante que el glifosato poco eficiente. No tiene lógica hacer una campaña contra un
herbicida efectivo por motivos de marketing e imagen, habiendo sustancias que están en uso
y son mucho más problemáticas. Por cierto, me gustaría saber las ciudades que se han
declarado libres de glifosato con qué van a tratar los parques y las cunetas de las carreteras.
De no tratarse crece la maleza y esto automáticamente provoca la proliferación de las ratas y
otra indeseable fauna urbana. Quizás se puede aprovechar la coyuntura. Greenpeace puede
hacer un 2x1 en campañas. Así del mítico “salvad a las ballenas” pasaríamos “Salvad a las
ratas. Prohibid el glifosato”.

La Sra. Ramírez reitera els arguments indicats a favor de la moció presentada,
posant de manifest que la OMS també ha indicat la perillositat del glifosat i el seu
potencial cancerigen i que ella, personalment, ha treballat amb herbicides i té una
opinió perfectament formada i fonamentada al respecte.
El Sr. Viu i la Sra. Puig manifesten que, a no ser que hi hagi una previsió al
respecte en el plec de clàusules, no consideren oportú que es pugui prohibir l’ús del
glisofat en els contractes vigents de l’Ajuntament, ja que podria comportar una
indemnització a favor del contractista.
Després d’un intercanvi d’opinions al respecte l’alcalde indica que el seu grup
únicament votarà a favor si es pot arribar a un consens per part de tots els grups.
Finalment, després de les corresponents propostes al respecte i de ser acceptades
algunes esmenes es sotmet a consideració del ple la següent moció:
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“ Atès que el glifosat és el principi actiu utilitzat per la fabricació d’herbicides
caracteritzat per no ser selectiu, total, d’ampli espectre, d’absorció foliar, i que
s’utilitza per contenir el creixement i desenvolupament de la vegetació no desitjada
“males herbes”.
Atès que els usos principals dels herbicides són per evitar la cobertura vegetal als
peus del fruiters, en fructicultura, agricultura, silvicultura, jardineria pública i privada,
marges de camins, franges de protecció d’incendis i per contenir els brots entre les
escletxes en zones pavimentades.
Atesa que la Directiva 2001/99/CE de la Comissió, de 20 de novembre de 2001, per la
que es modifica l’Annex I de la Directiva 91/414/CEE del Consell, relativa a la
comercialització de productes fitosanitaris, a fi d’incloure les substàncies actives
glifosat i tifensulfurón-metilo. I el Reglament (CE) nº1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, de 21 d’octubre de 2009, que deroguen les Directives
79/117/CEE i 91/414/CEE del Consell.
Atesa que la Directiva 2009/128/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 21
d’octubre de 2009, per la qual s’estableix el marc de l’actuació comunitària per
aconseguir un ús sostenible dels plaguicides.
Atesa que la Directiva 2010/77/UE de la Comissió, de 10 de novembre, per la que
es modifica la Directiva 91/414/CEE del Consell, en allò relatiu a les dates de
caducitat de la inclusió de determinades substàncies en el seu annex I. Pel supòsit
del glifosat, la seva inclusió caduca el 31 de desembre de 2015.
Atès que el Reglament d’execució (UE) núm 540/2011, de la Comissió, de 25 de
maig de 2011, pel que s’aplica el Reglament (CE) núm 1107/2009 del Parlament
Europeu i del Consell, pel que respecta a la llista de substàncies actives
autoritzades, pel qual es considera autoritzat el glifosat fins a 31 de desembre de
2015.
Atès que el Real Decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s’estableix el marc
d’actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris.
Atès que la Directiva 2009/128/CE, indica que els Estats membres vetllaran perquè
es minimitzi o prohibeixi l’ús de plaguicides en els espais utilitzats pel públic en
general, o per grups vulnerables, com els parcs i jardins públics, camps d’esport i
àrees d’esbarjo, àrees escolars i de joc infantil, així com en les immediacions de
centres d’assistència sanitària.
Atès que l’Estat espanyol, en la seva regulació, mitjançant el Reial Decret
1311/2012, de 14 de setembre, recull mesures d’informació, via senyalització de la
pràctica dels tractaments i la necessitat de consentiment per a la seva aplicació en
determinats casos, permetent-se, amb determinades limitacions, l’ús de
plaguicides, entre els que es troba el glifosat.
Atès que al mes de març de 2015, l’Agència Internacional d’Investigació sobre el
Càncer (IARC), dependent de l’OMS, ha anunciat que el glifosat és un producte
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“probablement carcinogen pels humans” incloent-lo en els productes i accions de risc
2A (probablement carcinogen).
Atès que l’Agència Europea per a la Seguretat Alimentària (EFSA) ha publicat en
data 12 de novembre de 2015, el seu informe sobre el glifosat revalua, per a què la
Comissió Europea, el permís de comercialització d’aquesta substància a partir de l’1
de gener de 2016. On es probable que es mantingui el glifosat en la llista de
substàncies actives autoritzades per a la pròxima dècada.
Atès que el ministre d’Agricultura de l’estat espanyol no prendrà cap acció preventiva
sobre els herbicides que continguin glifosat.
El grup municipal de Convergència proposa al Ple Municipal de l’Ajuntament de
Balsareny els següents
ACORDS:
1.- Instar a l’Ajuntament de Balsareny a que apliqui el principi de precaució i adoptar
mesures per protegir la salut de les persones, en l’àmbit de les seves competències.
2.- Instar a l’Ajuntament de Balsareny a reduir l’ús del glifosat en l’execució de
contractes de diferents adjudicacions susceptibles d’utilitzar el glifosat en l’execució
de les seves tasques.
3.- Incorporar en les noves contractacions administratives, en els Plecs de
Clàusules Administratives com a condició especial l’eliminació del glifosat quan es
requereixi.
4.- Dictar instruccions de treball al personal de l’Ajuntament de Balsareny,
brigada, manteniment, entre d’altres, relatives a reduir la utilització de glifosat en
l’exercici de les seves funcions.
5.- Vetllar perquè privats i particulars facin un ús responsable del glifosat en la
seva pràctica diària.
6.- Instar al Consell Comarcal del Bages a vetllar perquè a la comarca es faci un ús
responsable de glifosat.”

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

7) DICTAMEN SOBRE MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA
BALSARENY
DE
SUPORT
AL
PROGRAMA
DE
DESENVOLUPAMENT RURAL DE CATALUNYA PDR.CAT2020 DAVANT DE LES
RETALLADES DE L’ESTAT
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
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“ El Programa de Desenvolupament Rural (PDR) de Catalunya 2014-2020 és un dels
principals instruments de què disposa la Generalitat de Catalunya per tal de promoure
una política estructural dirigida al món rural, donant especial atenció als sectors agrari
i forestal.
El PDR català respon a les característiques que defineixen una Catalunya rural amb
una gran diversitat productiva, climàtica i social, amb una programació molt
estratègica i s’estructura en 4 grans eixos d’acció:
 Economia i ocupació, per fomentar la reactivació econòmica i la creació
d’ocupació
amb especial atenció als sectors agrari, alimentació, forestal i zones rurals.
 Joves, establint programes amb polítiques específiques per als joves del
món rural que fomentin el seu arrelament i desenvolupament.
 Canvi climàtic, promovent accions dirigides a l’adaptació al canvi
climàtic i la
protecció dels recursos naturals
 Innovació, estimulant la innovació i la transferència de coneixements en el
sector agroalimentari.
El PDR.CAT2020 compta amb un pressupost de 810,8 milions d’euros. Dels
quals la Generalitat de Catalunya aporta 404’9 Milions (un 11% més), els fons
europeus FEADER 348’6 Milions d’euros (un 2 % més), i la resta (57’3
Milions d’euros) els aporta l’Estat espanyol.
Aquesta xifra representa per part de l’Estat espanyol una reducció del 75
% en relació al PDR anterior (2007-2013), d’acord amb els càlculs fets aplicant
l’acord de la Conferencia Sectorial española de gener de 2014, en què hi
participen el Ministerio de Agricultura i les Autonomies.
A més, a data d’avui encara no existeix el compromís oficial del Ministerio de
Agricultura ni tampoc com es realitzaran les transferències, que a hores d’ara ja
hauria d’estar definit.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS
1.- Denunciar la disminució del 75 % de les aportacions de l’Estat al PDR
2014-2020 i demanar al govern de l’Estat que la seva aportació sigui, com a
mínim, a la del període de programació 2007-2013, de 230,4 milions d’euros.
2.- Que el Ministerio de Agricultura convoqui amb caràcter urgent la Conferencia
Sectorial Española i s’aprovi l’aportació de l’Estat al PDR 2014-2020 de Catalunya,
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així com el calendari de transferències i n’informi oficialment al DARP el més aviat
possible.
3.- Que el criteri de transferències que ha d’efectuar l’Estat pel PDR 2014-2020
continuï basant-se en l’execució real del programa que presenten les CCAA.
Rebutgem qualsevol altra proposta diferent que suposi un perjudici als beneficiaris ni
un avançament de tresoreria per part de la Generalitat de Catalunya.
4.- Exigim que el Ministerio de Agricultura prioritzi i doti dels recursos necessaris al
programa PDR 2014-2020, per afavorir el desenvolupament rural, l’ocupació, i la
qualitat de vida de les persones que viuen i treballen en el medi rural.
5.- Traslladar aquesta resolució al Departament d’Agricultura, Ramaderia i
Pesca de la Generalitat de Catalunya, als presidents dels grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente i
a les associacions municipialistes ACM i FCM.

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez explica els quatre grans eixos d’acció a que fa referència la moció i
que és convenient donar suport a aquest col·lectiu que està molt castigat.

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

8) DICTAMEN SOBRE LA MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE
CONVERGÈNCIA BALSARENY D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
SOBRE ELS ARXIUS
Es sotmet a consideració el següent dictamen:
L’Associació d'Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya, per tal de
promoure el bon exercici de la professió d’arxiver i preservar i difondre
el patrimoni documental, tan públic com privat, ha participat activament en la redacció
i aprovació de la Universal Declaration on Archives (UDA).
Aquesta declaració va ser elaborada pel Consell Internacional d’Arxius
(ICA), que representa a la comunitat professional que es dedica a la
gestió documental i els arxius en el món, i en l’Assemblea general celebrada a
Oslo al Setembre del 2010 va ser aprovada per unanimitat dels delegats de
l’ICA com a expressió de les exigències fonamentals de la professió amb
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independència de les cultures i amb la finalitat de reconèixer el paper clau dels
arxius, tant en la transparència administrativa i en la rendició de comptes democràtica
com en la preservació de la memòria social col·lectiva i en la investigació històrica.
L’ICA va ser creat per la UNESCO el 9 de juny del 1948 i des de llavors les
dues organitzacions han col·laborat de forma intensa en la promoció dels
arxius. Des de l’any 2008, en commemoració del 60è aniversari de l’ICA, el
9 de juny, es celebra el Dia Internacional dels
Arxius. Amb motiu
d’aquesta col·laboració, la UNESCO en la seva 36a Conferència General tinguda a
Paris el 10 de novembre de 2011 va adoptar una resolució en què felicitava
l’ICA per la seva tasca en l’elaboració de la UDA, feia seva aquesta
declaració i encoratjava els Estats membres a tenir en compte els principis que
aquesta formula i a aplicar estratègies i programes en el futur en el seu respectiu
àmbit nacional.
El Parlament de Catalunya s’adherí a la Declaració Universal sobre els
Arxius el 17 de juliol de 2013, essent la primera cambra legislativa del món en
adoptar-la en el seu corpus legislatiu.
A partir d’aleshores diferents
ajuntaments i entitats públiques i privades s’hi han anat afegint incorporant a
la seva missió i ideari la necessitat d’impulsar polítiques en gestió de
documents que permetin un exercici més transparent de l’accés a la informació.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència proposa al
Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
1.- Adherir-se a la Universal Declaration on Archives elaborada i aprovada pel
Consell Internacional d’Arxius i reconeguda com a pròpia per la UNESCO.
2.- Incorporar els principis que s’enuncien en la Declaració Universal sobre
els Arxius en l’actuació d’aquesta corporació i comprometre’ns a treballar
per tal que:
- la gestió dels arxius sigui valorada i exercida plenament
- es dotin els arxius amb els recursos adequats que n’assegurin la
seva
correcta gestió, incloent-hi professionals degudament qualificats
- els arxius siguin gestionats i preservats en les condicions que
assegurin la seva autenticitat, fiabilitat, integritat i ús
- els arxius siguin accessibles a tothom, respectant les lleis pertinents i les
relatives als drets de les persones, dels productors, dels propietaris i dels
usuaris
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- els arxius siguin utilitzats per contribuir a la promoció d’una ciutadania
responsable
3.- Reconèixer el paper de l’Associació d’Arxivers – Gestors de Documents de
Catalunya, tant per la seva tasca de promoció dels arxius i dels seus professionals a
Catalunya com per la tasca de difusió internacional de l’arxivística d’aquest país.
4.- Donar trasllat d’aquesta moció
Documents de Catalunya.

a

l’Associació d’Arxivers-Gestors de

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez argumenta, breument, la proposta presentada.
El Sr. Viu indica que hi estan d’acord i mostra la preocupació del seu grup per la gestió
de l’arxiu a nivell municipal. Seguidament es produeix un debat, en el que també hi
intervenen l’Alcalde i el Sr. Otero, en que es posa de manifest que les solucions a la
problemàtica de l’arxiu municipal han de comptar amb el suport de la Diputació de
Barcelona i caldrà tenir en compte la despesa que comporta ja que demanen que
l’Ajuntament hi aporti personal auxiliar.

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

9) 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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Sr. VIU:

1.- Demana com està el tema de l’auditoria interna.

El Sr. Alcalde explica que es va fer la petició a la Diputació de Barcelona i han acordat
fer-la de l’exercici 2015.

2.- Explica que li ha arribat la informació que hi ha un acord, amb l’Ajuntament de
Navàs, per modificar les línies de terme en relació a l’escorxador que el citat
ajuntament té en terme municipal de Balsareny.

L’alcalde explica que no hi ha cap acord al respecte i que, en tot cas, l’hauria d’aprovar
el ple. També informa que pel 9 de març han convocat, des de la Generalitat, les
respectives comissions per la delimitació del terme.

3.- Demana què s’ha fet en relació al tema del Wifi i la fibra òptica.

L’alcalde explica que va demanar assessorament a l’informàtic del Consell Comarcal i
aquest li va donar diferents opcions a realitzar en relació al Wifi, opcions que detalla i
que estan pendents d’avaluar econòmicament. La Sra. Rovira manifesta que
l’important és que l’opció triada permeti a tothom qui vingui al sindicat pugui fer servir
la connexió. El Sr. Aguilera, a pregunta del Sr. Viu, indica que el telèfon de l’ascensor
és únicament d’emergències. En relació a la fibra òptica, l’Alcalde explica que els de
l’empresa de la TV per cable estan canviant el cablejat per instal·lar fibra.

4.- Demana si es pot fer un calendari de tot l’any amb les dates previstes dels plens i
comissions informatives.

L’alcalde explica que ja quedaran entre tots els grups per consensuar una proposta al
respecte, de moment i tenint en compte que el proper ple ordinari s’escau per Setmana
Santa, es proposa realitzar les Comissions informatives el dia 31 de març i el ple el dia
7 d’abril.

SRA. ROVIRA

1.- Demana si hi ha notícies del dipòsit de gas.
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L’alcalde explica que no hi ha novetat.

SRA. ORRIOLS

1.- Demana si s’han sol·licitat ajuts en el catàleg de serveis de la Diputació de
Barcelona i, en cas, afirmatiu la relació.

L’alcalde explica que les que s’han sol·licitat i, prèviament, s’ha contactat amb el
responsable de la Diputació i que en l’acta de la Junta de Govern Local ja hi surt el
llistat.

SRA. PUIG

1.- Demana si, en relació a la moció dels refugiats que va passar pel ple, si ja estem
adherits al Fons Català de Cooperació.

L’alcalde explica que es va parlar amb aquest ens i que s’està a l’espera que hi hagi
consignació pressupostària adient.

SRA. RAMÍREZ

1.- Fa referència a les següents peguntes pendents de resposta:
a) Vam formular una pregunta la qual requeríem una resposta per escrit i encara
estem esperant la resposta.
b) Vam demanar pels bancs i papereres que subvenciona la diputació i tampoc
tenim resposta del número que hem rebut aquest any.
c) La contractació de la jardineria amb Ampans amb quina durada s’ha fet el
contracte?
Diferència de preu 2014-2015= Pressupostat (33.000,00€) - 31.864,00 €
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2.- Dels 40 contenidors de vidre especials per a establiments comercials que vol
implantar el Consorci, ens ha tocat algun a Balsareny?

El Sr. Aguilera explica que és previst realitzar un nou mapa i ubicació dels contenidors.

3.- Respecte als nous compromisos adquirits entre Iberpotash i la Generalitat com
afecta al nostre municipi amb l’aplicació del PDU (pla director urbanístic) potàssica del
Bages?

El Sr. Aguilera indica que no té informació al respecte.

4.- Hi ha alguna proposta sobre la situació del POUM pel 2016? A Cal Nosa hi ha dues
empreses que esperen celeritat en l’aprovació del POUM perquè estan pendents
d’unes subvencions, es pensa treballar en aquest aspecte, quina resposta han de
rebre aquestes empreses que donen feina al municipi i que depenen de l’aprovació del
POUM per una ampliació i en conseqüència d’una subvenció per poder-ho fer? Quina
previsió temporal hi ha?

L’alcalde explica que s’ha parlat amb més d’una ocasió amb aquestes empreses, que
fins hi tot hi van anar amb el tècnic municipal i que se’ls va informar que els afectava la
suspensió de llicències acordada per l’Ajuntament en motiu de l’aprovació inicial del
POUM, la qual finalitza el novembre. La voluntat de l’equip de govern és de revisar i
continuar amb el POUM, però que no pot dir un termini per la seva realització.
La Sra. Ramírez indica que “per nosaltres l'aprovació del POUM és prioritària i ens
agradaria que es donés la major celeritat possible, ja que, si no està aprovat el POUM
es perquè l'equip de govern ho te aturat, nosaltres ho vam deixar pendent de
l'aprovació definitiva.”

5.- Respecte a les noves línies que ha obert la Diputació de Barcelona pel 2016 de
suport tècnic de caràcter preventiu i adreçat a les famílies per tal de millorar l'eficiència
energètica de les llars s’ha estudiat la possibilitat d’optar amb alguna d’aquestes
línies? Demanar pels criteris per atorgar ajudes socials pel pagament de les factures
del subministrament elèctric, de les ajudes que s’han concedit hi ha hagut algun risc
d’interrupció en el subministrament?
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L’alcalde explica que els ajuts s’atorguen prèvia valoració tècnica de la situació familiar
i d’acord amb el previst a les bases. Informa també que l’enginyer municipal assessora
a famílies en relació a la potència que tenen contractada o al consum. Així mateix
explica algunes gestions realitzades davant les companyies i les relacions amb el
Consell Comarcal i la Generalitat en relació als ajuts per lloguer.

6.- Com ens afecta la nova Llei simplificació?
Tant l’alcalde, com el secretari que subscriu, indiquen que la llei afecta a l’Ajuntament
i, per exemple s’ha modificat el procediment d’atorgament de llicències en els supòsits
establerts per la llei.

7.- Respecte al pla d’ocupació del 2015 i un cop finalitzat la temporada de la piscina on
es van recol·locar el personal? S’ha fet el balanç de quants diners s’ha estalviat
l’ajuntament amb aquest pla?
L’alcalde explica que no s’ha fet el càlcul del cost, però que es varen estalviar el cost
del personal de recepció. Per aquest any espera que es tornin a atorgar els ajuts.

8.- Respecte a la piscina com s’ha tancat la temporada? Pèrdues – guanys? S’ha de
fer alguna reparació a part del manteniment per la nova temporada 2016?

L’alcalde explica que no s’ha fet el balanç econòmic de l’any, però que d’extraordinari
hi ha que es va efectuar el canvi de sorra, cosa que s’ha de fer cada 10 o 15 anys.

9.- Com ha afectat l’aplicació de la llei de transparència que va entrar en vigor l’1 de
gener 2016 al funcionament ordinari de l’ajuntament? S’han dedicat més hores des del
serveis administratiu?

L’alcalde explica que, tal i com es va posar de manifest a la FMC, l’aplicació és un
problema pels ens amb pocs recursos com el nostre ajuntament. Explica que es va
fent a poc a poc, que s’ha demanat assessorament a la Diputació i que ara ja s’ha de
respondre a una extensa enquesta del Síndic relativa a la seva aplicació.
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10.- Bar piscina, com s’ha tancat la concessió, previsió d’obertura?

L’alcalde explica que avui s’ha aprovat per la Junta de Govern Local la resolució per
mutu acord i que ara cal decidir el que es farà. També explica que tècnics de Diputació
van realitzar un assessorament al respecte.
El Sr. Otero explica que des de la Diputació han fet un estudi de tots els equipaments i
ara està a l’espera de rebre la diagnosi i memòria.

11.- S’ha pres alguna mesura per donar compliment a la llei “Ley 26/2015, de 28 de
julio, (BOE 29-7-2015), de modificación del sistema de protección a la infancia y
adolescencia”.

La Sra. Fabián explica que és previst demanar la sol·licitud per tots els treballadors /es
municipals que pertoqui. Es realitza un debat, en que també hi participa la Sra.
Orriols, en que s’analitza l’afectació d’aquesta norma a les entitats, i es conclou que es
donarà informació al respecte a les entitats.

12.- En Junta de govern del 17 de desembre es va estimar aprovar la reclamació de
José Antonio Fernández i ens agradaria saber els fets pels qual es genera dita
reclamació.

El Sr. Aguilera explica que és una reclamació per filtracions d’aigua produïdes per
pèrdues del dipòsit d’aigua potable de l’Ajuntament.

13.- Sobre l’expedient número 14/2015 (cobrir la sèquia) quines valoracions han fet la
Comissió Territorial, Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura i Mitjans de Comunicació?
L’alcalde explica que es va denegar atès l’informe desfavorable de la Generalitat i que
també es va parlar amb els representants de la Junta de la Sèquia per explicar que no
es podia fer cap actuació que anés en perjudici dels horts de la zona.

14.- En els darrers dies s’han vist córrer rates pel Carrer Bruc, Coromina, la carretera,
s’ha fet algun tipus de tractament? I de seguiment? Com es gestiona el programa de
desratització?
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El Sr. Aguilera explica que es va donar avís a l’empresa que realitza la desratització i
que van fer una actuació puntual.

15.- Tornem a tenir els cartells de Municipi per d’independència pintats.

El Sr. Aguilera assenteix i, indica que, en relació el nombre als bancs i papereres
rebuts de la Diputació són: 5 bancs, i 4 papereres.

16.- Respecte a la Casa Torrents, hem sabut que l’ha visitat de nou els de la Diputació
de Barcelona aquesta setmana, quin era l’objectiu de la visita?

El Sr. Aguilera explica que va ser una visita per definir les obres que cal realitzar i , en
base a això, faran la proposta de conveni de cessió d’ús corresponent.

SRA. FENOY

1.- El consell Comarcal, a finals de novembre, va anunciar la constitució de Bages
Turisme, per impulsar les iniciatives turístiques de la comarca, es té coneixement
d’aquesta entitat, s’ha estudiat la possibilitat de formar part?
El Sr. Aguilera explica que es va fer una reunió i que la intenció és de participar-hi però
que s’està a l’espera de poder comptar amb consignació suficient al pressupost.

2. Cavalcada de reis, faltaven 20 patges es va donar suport des de l’Ajuntament?

El Sr. Otero explica, detalladament, tot el procés i gestions realitzades, conjuntament
amb la Comissió de Reis, per trobar gent que hi volgués col·laborar. Indica l’esforç fet
al respecte, el suport donat per l’Ajuntament i que espera que per l’any vinent es pugui
comptar amb més col·laboració.

3. En relació a la festa de Cap d’any al Sindicat, demana els TC2, contractes dels dj i
les responsabilitats?

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

El Sr. Otero explica que els dj eren membres d’una entitat del poble, concretament de
l’Associació Més Ràdio Música i Cultura, que van col·laborar com a voluntaris de
forma desinteressada, i que l’Ajuntament es va fer càrrec de la seguretat i de
l’ambulància.

4. Demana com va anar la festa de Carnestoltes.

El Sr. Otero explica que, en general va anar bé, fent èmfasi en el fet que hi ha un
ambient familiar i que, com a novetats, hi van haver el rei i la reina i no es va fer
concurs de comparses, sinó que es va repartir un obsequi per cada una.

Seguidament intervé la Sra. Fabián per explicar que, el proper 16 d’abril, es farà a
Balsareny la trobada de dones del Bages, que es realitza cada any a una població
diferent de la comarca. També explica que es vol crear una associació de dones a
Balsareny.

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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