AJUNTAMENT DE BALSARENY

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

Número Acta: 2/2016
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 7 d’abril de 2016
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, Albert Neiro Roman
Horari: Inici: Dos quarts i cinc minuts de nou del vespre (20:35h)
Acabament: Passen cinc minuts de les deu de la nit ( 22:05h)
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
Meritxell Fenoy Ruiz
Secretari:
Josep Alfons Montraveta i Torrebadella.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior de 11/2/2016
Aprovació, si escau, pròrroga del contracte de recollida de deixalles
Aprovació, si escau, pròrroga del contracte de neteja viària
Aprovació, si escau, ratificació de la subvenció a la Diputació de Barcelona.
Meses de Concertació
Aprovació, si escau, d’un manifest de rebuig a l’acord entre la Unió Europea i
Turquia per fer front a la crisi dels refugiats
Donar compte decrets contractació personal per urgència
Moció presentada pel grup municipal de Convergència Balsareny per l’adhesió a
la declaració de Sant Sadurní d’Anoia: Renovem el compromís local pel
Desenvolupament Sostenible i la lluita contra el canvi climàtic cap el 2030
Moció presentada pel grup d’ERC pel suport a les entitats del tercer sector
social de Catalunya i de rebuig a la gestió estatal dels fons procedents del 0,7%
de l’IRPF
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9. Moció presentada pel grup d’ERC referent al procediment de regularització
cadastral
10. 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 11/2/2016
L’alcalde demana si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a la minuta de l’acta de la sessió anterior, realitzada el dia 11 de febrer de 2016.
A petició dels grups de CDC i ERC s’incorporen a l’acta, respectivament, les següents
modificacions :
a) Pregunta número 4 de la Sra. Ramirez: “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 té aturat, nosaltres ho
vam deixar pendent de l'aprovació definitiva.”
b) Punt 6 de l’ordre del dia: “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 “.

VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària, és aprovada per unanimitat dels assistents.
2) APROVACIÓ, SI ESCAU, PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE RECOLLIDA DE
DEIXALLES
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ ANTECEDENTS:
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1.- En data 4 d’abril de 2002 el ple de l’Ajuntament va adjudicar a ---------------------------el contracte de gestió del servei públic de recollida domiciliària de deixalles i transport
al dipòsit controlat de Manresa.
2.- La durada d’aquesta contracte es va establir per 5 anys a comptar des del dia 1 de
maig de 2002.
3.- L’article 3 del plec de clàusules particulars i de prescripcions tècniques estableix
que: “El contracte tindrà una durada de cinc anys, comptats a partir del dia següent al
de la signatura del contracte. Abans de la seva finalització el contracte es podrà
prorrogar, per mutu acord de les parts, per un nou termini, sense que la duració total
dels contractes, incloses les pròrrogues pugui excedir de vint-i-cinc anys.”
4.- El ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 2003 va autoritzar la cessió dels
esmentats contractes a l’empresa Transvinyots SL, la qual es va subrrogar en tots els
drets i obligacions derivats dels contractes en qüestió.
5.- En data 29 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una pròrroga pel
termini d’un any, dels esmentats contractes, és a dir fins el dia 1 de maig de 2008. En
data 27 de març de 2008 el ple va aprovar una segona pròrroga per un termini de 4
anys, fins el dia 1 de maig de 2012.
6.- En data 26 d’abril de 2012 la Junta de Govern va aprovar una nova pròrroga fins el
dia 1 de maig de 2013, el dia 18 d’abril de 2013 va aprovar una altre pròrroga fins el
dia 1 de maig de 2014 i el dia 23 d’abril de 2014 es va aprovar una nova pròrroga de
dos anys fins el dia 1 de maig de 2016.
CONSIDERACIONS:
1.- La disposició transitòria primera, apartat segon, del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre (en el mateix
sentit la DT1a. aptat 2ón de la LCSP) estableix que: “Los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior”. En conseqüència és d’aplicació text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
2.- Aquests contractes, que tenen per objecte la gestió d'un servei públic, és de
naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 5.2, lletra a) del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
3.- La regulació jurídica es troba bàsicament al Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques , el decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de
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la Llei municipal i de règim local de Catalunya i les altres normes d’aplicació en matèria
de contractació administrativa, especialment al capítol IV del real decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
4.- La contractació de la gestió d’aquests serveis públics va adoptar la modalitat de
concessió administrativa d’acord amb l’article 156 del TRLCAP i en aplicació de
l’article 157.b) de la indicada norma la duració màxima d’aquests contractes és de 25
anys.
5.- Al plec de condicions particulars i de prescripcions tècniques reguladores del
contracte ja es preveia la possibilitat de realitzar pròrrogues al contracte inicial de 5
anys, amb el límit màxim de 25 anys entre el contracte inicial i les seves pròrrogues.
6.- L’òrgan de contractació és el ple de l’ajuntament i, en conseqüència, és l’òrgan
competent per aprovar la pròrroga del contracte.
7.- Es considera convenient, a l’espera d’obtenir un informe, sol·licitat a la Diputació de
Barcelona, sobre la millora de l’eficiència d’aquest servei, prorrogar el vigent contracte
fins el dia 1 de maig de 2017.
8.- A l’expedient hi figura l’informe del secretari-interventor emès en data 17 de març
de 2016.
En conseqüència es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Prorrogar, pel termini d’un any, és a dir fins el dia 1 de maig de 2017, el
contracte de gestió del servei públic de recollida domiciliària de deixalles i de transport
al dipòsit controlat de Manresa adjudicat a l’empresa Transvinyots SL, d’acord amb les
mateixes condicions contractuals aplicables actualment.
SEGON: Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec al vigent pressupost municipal.
TERCER: Notificar aquesta resolució a l’empresa Transvinyots SL.”

INTERVENCIONS:
La Sra. Puig realitza la següent intervenció que manifesta que fa referència tant a
aquest punt com al següent:
“Davant les propostes que es presenten avui al Ple, sobre la pròrroga dels contractes
de neteja viària i, recollida de deixalles:
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ERC, havent valorat la documentació que se’ns ha lliurat, exposem els nostres dubtes
considerant que:
➔ Respecte del servei:

La neteja viària i la recollida de residus és un servei mínim i obligatori per tots
els municipis, per tant, tot i que socialment aquest servei no sigui potser el més
valorat o ben considerat, creiem fermament amb la seva importància i en
especial volem que aquest es presti amb eficàcia i sigui un bon servei.
Havent vist el contingut i clausulat del contracte, considerem que malgrat que la
intenció inicial potser era la de garantir una estabilitat en el servei durant 25
anys, el cert és que l’empresa que executa i presta el servei ha incomplert en
nombroses ocasions el contingut d’aquest (tots coneixem com es presta aquest
servei i contínuament en sentim queixes que poden ben bé subsumir-se en
l’incompliment de la clàusula 4 apartats a), b) i d) i clàusula 17 apartats e) i g))
per tant, sembla que al final el què es prioritza és l’estabilitat de l’empresa i no
pas l’estabilitat i qualitat del servei.
➔ Respecte a la qualificació administrativa del contracte i règim jurídic:

Compartim el criteri jurídic del Secretari-Interventor d’aquest Ajuntament;
Ara bé, a risc d’una altra interpretació, volem afegir el següent en tant a la
“possibilitat” de pròrroga ja que sembla dubtosa si considerem que:
En l’Informe 7/2009, de 3 de juliol, de la Comissió Permanent de la Junta
Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya, en
relació a la pròrroga d’un contracte de gestió de serveis públics adjudicat amb
anterioritat a la Llei 53/1999, de 28 de desembre, per la qual es va modificar la
Llei 13/1995, de 18 de maig, de contractes de les administracions públiques, es
conclou que aquesta va introduir en l’article 68 la prohibició, amb caràcter
general i per a tot tipus de contractes, que els contractes es prorroguessin
tàcitament, de manera que la pròrroga va passar a haver de ser expressa i a
haver d’estar prevista, com també l’abast, en el plec de clàusules
administratives particulars.
“(..)
D’altra banda, el fet que un contracte fos adjudicat amb anterioritat a l’entrada
en vigor de l’ Llei de Contractes de les Administracions Públiques i del Text
Refós de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, no impedeix
que resulti d’aplicació la modificació introduïda per la Llei 53/1999, de 28 de
desembre. En aquest mateix sentit, s’ha pronunciat la Junta Consultiva de
Contractació Administrativa de l’Estat en diverses ocasions en afirmar que
qualssevol que fossin les previsions contingudes en el plec respecte de la
durada dels contractes i la seva pròrroga, a partir de l’entrada en vigor de la Llei
53/1999, de 28 de desembre, les pròrrogues tàcites, admissibles conforme la
legislació anterior, han de ser rebutjades.
(..)”
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En aquest sentit, l’Informe 12/06, de 24 de marzo de 2006 de la Junta de
Consultiva de Contractació administrativa també disposa que: informe de 12
de noviembre de 2004 (expediente 47/04) pues cualesquiera que fuesen las
prevenciones de los pliegos en cuanto a la duración y prórrogas de los
contratos de acuerdo con la legislación anterior se señala que “a partir de la
entrada en vigor de la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, que da nueva
redacción al artículo 67.1 de la Ley 13/1995, de 18 de mayo, en el sentido de
disponer que en los pliegos ha de fijarse “con precisión el plazo de duración del
contrato y, cuando estuviese prevista, de su posible prórroga y alcance de la
misma que, en todo caso habrá de ser expresa, sin que pueda prorrogarse el
contrato por consentimiento tácito de las partes”, hay que citar los informes de
esta Junta de 7 de junio y 8 de julio de 2004 (expedientes 24/04, 35/04) y tres
de esta misma fecha (expediente 50/04, 55/04 y 57/04). (…) Conclusión:
conforme a la Ley 53/1999, de 28 de diciembre, no es posible mantener el
sistema de prórrogas de la anterior legislación
Per tant, aquest grup entén que de l’exposat anteriorment, no hi ha possibilitat
de pròrroga ja que en cap dels dos contractes, se’n determina l’abast.
ARTICLE 3

El contracte tindrà una durada de 5 anys, comptats a partir del dia següent
al de la signatura del contracte. Abans de la seva finalització el contracte es
podrà prorrogar, per mutu acord de les parts, per un nou termini, sense que
la duració total dels contractes, incloses les pròrrogues pugui excedir de
vint-i-cinc anys.
(prova d’això, per exemple en el de la neteja viària, l’any 2007 es va prorrogar
per 1 any, el 2008 per 4 anys, el 2012 per 1 any i el 2013 per 7 mesos;
pròrrogues per tant, que es produïen per temps desiguals).
➔ Per tot l’exposat anteriorment, ERC vota en contra de la pròrroga d’ambdós
contractes i, tenint en compte l’article 235 del Reglament d’Obres Activitats i
Serveis el qual indica que:

“Article 235 Obligacions del contractista
Sens perjudici de les obligacions específiques que s'estipulin en el contracte,
són obligacions del contractista:
a)Prestar el servei amb la continuïtat i la regularitat que hagi acordat l'ens local
contractant sense altres interrupcions que les que es produirien si la gestió es
prestés de forma directa. En cas d'extinció normal del contracte, el contractista
ha de prestar el servei fins que un altre es faci càrrec de la gestió.
ERC (a banda de les aportacions, aclariments al què s’ha exposat
anteriorment) opta i planteja al Ple realitzar una nova licitació en comptes de
seguir prorrogant un contracte que per nosaltres no compleix els objectius
marcats. “
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La Sra. Ramírez manifesta l’opinió del seu grup favorable a la pròrroga per un any més
i, si escau, realitzar després el canvi de contracte.
El Sr. Aguilera explica que s’ha demanat a la Diputació un informe sobre la les
necessitats del servei i que, conjuntament amb el Consorci de gestió de residus,
realitzaran uns nous plecs que serviran de base a una nova licitació. Demana quins
són els incompliments que s’han detectat, responent al respecte la Sra. Puig que entre
altres, no es compleix la periodicitat de les recollides establertes en alguns indrets i
que la neteja dels contenidors no es realitza segons el previst.
El Sr. Fornell demana que abans d’un any es faci una nova licitació i mentrestant es
controlin els possibles incompliments.
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 7 vots a favor dels grups de
GdB i CDC i 4 vots en contra del grup d’ERC.

3) APROVACIÓ, SI ESCAU, PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE NETEJA VIÀRIA
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ ANTECEDENTS:
1.- En data 4 d’abril de 2002 el ple de l’Ajuntament va adjudicar a ------------------------------ el contracte de gestió del servei públic de neteja viària.
2.- La durada d’aquesta contracte es va establir per 5 anys a comptar des del dia 1 de
maig de 2002.
3.- L’article 3 del plec de clàusules particulars i de prescripcions tècniques estableix
que: “El contracte tindrà una durada de cinc anys, comptats a partir del dia següent al
de la signatura del contracte. Abans de la seva finalització el contracte es podrà
prorrogar, per mutu acord de les parts, per un nou termini, sense que la duració total
dels contractes, incloses les pròrrogues pugui excedir de vint-i-cinc anys.”
4.- El ple de l’Ajuntament en data 27 de novembre de 2003 va autoritzar la cessió dels
esmentats contractes a l’empresa Transvinyots SL, la qual es va subrrogar en tots els
drets i obligacions derivats dels contractes en qüestió.
5.- En data 29 de març de 2007, el Ple de l’Ajuntament va aprovar una pròrroga pel
termini d’un any, dels esmentats contractes, és a dir fins el dia 1 de maig de 2008. En
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data 27 de març de 2008 el ple va aprovar una segona pròrroga per un termini de 4
anys, fins el dia 1 de maig de 2012.
6.- En data 26 d’abril de 2012, la Junta de Govern va aprovar una nova pròrroga fins
el dia 1 de maig de 2013.
7. En data 18 d’abril de 2013, la Junta de Govern Local va aprovar una nova pròrroga
fins el dia 31 de desembre de 2013, en data 19 de desembre de 2013 va aprovar una
nova pròrroga fins a 30 d’abril de 2014 i en data 23 d’abril de 2014 una nova pròrroga
fins el dia 1 de maig de 2016
CONSIDERACIONS:
1.- La disposició transitòria primera, apartat segon, del text refós de la Llei de
contractes del sector públic, aprovat per RDL 3/2011 de 14 de novembre (en el mateix
sentit la DT1a. aptat 2ón de la LCSP) estableix que: “Los contratos administrativos
adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de la presente Ley se regirán, en
cuanto a sus efectos, cumplimiento y extinción, incluida su duración y régimen de
prórrogas, por la normativa anterior”. En conseqüència és d’aplicació text refós de la
Llei de contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial
decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
2.- Aquests contractes, que tenen per objecte la gestió d'un servei públic, és de
naturalesa administrativa, d’acord amb l’article 5.2, lletra a) del text refós de la Llei de
contractes de les administracions públiques (TRLCAP), aprovat per Reial decret
legislatiu 2/2000, de 16 de juny.
3.- La regulació jurídica es troba bàsicament al Real Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de
juny, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de contractes de les administracions
públiques , el 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 les altres normes d’aplicació en matèria
de contractació administrativa, especialment al capítol IV del real decret 1098/2001, de
12 d’octubre, pel què s’aprova el reglament general de la Llei de contractes de les
administracions públiques.
4.- La contractació de la gestió d’aquests serveis públics va adoptar la modalitat de
concessió administrativa d’acord amb l’article 156 del TRLCAP i en aplicació de
l’article 157.b) de la indicada norma la duració màxima d’aquests contractes és de 25
anys.
5.- Al plec de condicions particulars i de prescripcions tècniques reguladores del
contracte ja es preveia la possibilitat de realitzar pròrrogues al contracte inicial de 5
anys, amb el límit màxim de 25 anys entre el contracte inicial i les seves pròrrogues.
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6.- L’òrgan de contractació és el ple de l’ajuntament i, en conseqüència, és l’òrgan
competent per aprovar la pròrroga del contracte.
7.- Es considera convenient, a l’espera d’obtenir un informe, sol·licitat a la Diputació de
Barcelona, sobre la millora de l’eficiència d’aquest servei, prorrogar el vigent contracte
fins el dia 1 de maig de 2017.
8.- A l’expedient hi figura l’informe del secretari-interventor emès en data 17 de març
de 2016.
En conseqüència es proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Prorrogar, fins el 1 de maig de 2017, el contracte de gestió de neteja viària
adjudicat a l’empresa Transvinyots SL, d’acord amb les mateixes condicions
contractuals aplicables actualment.
SEGON: Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec al vigent pressupost municipal.
TERCER: Notificar aquesta resolució a l’empresa Transvinyots SL.”

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 7 vots a favor dels grups de
GdB i CDC i 4 vots en contra del grup d’ERC.

4) APROVACIÓ, SI ESCAU, RATIFICACIÓ DE LA SUBVENCIÓ A LA DIPUTACIÓ
DE BARCELONA. MESES DE CONCERTACIÓ
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ El Ple de la Diputació de Barcelona, en data 26 de novembre de 2015, va aprovar el
protocol general del Pla “Xarxa de Governs Locals 2016 – 2019, d’acord amb els arts.
91 i 92 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya , aprovat per
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, i els arts. 31,33.2.d i 36.1 1 2b) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril de bases del règim local, com a instrument preferent per a l’exercici de les
seves funcions d’assistència i cooperació local.
La Diputació de Barcelona té com a objectiu, amb aquest Pla, col·laborar amb els
governs locals econòmica i socialment, consolidant un sistema de cooperació en
xarxa.
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En el marc de l’esmentat Pla, són instruments de concertació de la Diputació de
Barcelona les meses de concertació.
La Presidència de la Diputació, en data 14 de desembre de 2015, va aprovar les
instruccions de presentació de sol·licituds per a les Meses de concertació del Pla
“Xarxa de Governs Locals 2016-1019.
En data 22 de març de 2016 l’Alcalde ha realitzat una sol·licitud a les citades Meses de
concertació per l’actuació denominada: “ Substitució de lluminàries existents VSAP per
led i implementació de telegestió.” D’un import de 574.283,06 € IVA inclòs.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Ratificar la sol·licitud a les Meses de concertació 2016-2019, en el marc de
Pla “Xarxa de Governs Locals 2016-2019” de la Diputació de Barcelona de la següents
necessitat:
“Substitució de lluminàries existents VSAP per led i implementació de telegestió”
SEGON: Facultar a l’alcalde per la realització dels actes necessaris per l’execució
d’aquest acord i especialment per, si escau, la seva acceptació.”
INTERVENCIONS:
El Sr. Viu explica que, inicialment, es van mostrar favorables a aquesta petició, ja que
veuen béla millora que suposaria, però també indica que es podien haver pensat amb
altres inversions i indica que, si es creu convenient, es pugui modificar en un futur.
L’alcalde indica que la Diputació té un cert marge de flexibilitat.
La Sra. Ramírez manifesta que: “El nostre grup ens abstindrem en aquest punt, ja que,
veiem favorable i necessària la sol·licitud d'aquest tipus de subvencions per tirar
endavant el pressupost i el nostre municipi per al només disposar d'aquesta subvenció
per l'enllumenat LED trobem una proposta poc treballada des de l'equip de Govern,
creiem que hi han prioritats per sobre del LED i hipotecar aquest tipus d'ajudes per 4
anys en aquesta actuació no ho veiem positivament.
L’enllumenat públic actual compleix la normativa vigent en quan a contaminació
lumínica i la seva substitució és relativament recent degut a que la il·luminació exterior
existent en data a l'entrada en vigor de DECRET 82/2005, de 3 de maig, pel qual
s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei 6/2001, de 31 de maig,
d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn, tant de
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titularitat pública com privada ha de complir les prescripcions de la Llei 6/2001 i del
present reglament no més enllà del 31 d'agost de 2009.
Després d'haver presentat tres propostes alternatives o complementaries amb
l'enllumenat LED a l'equip de Govern, creiem que aquesta subvenció pot estar més
repartida en altres actuacions també necessàries, sabent que aquesta ajuda pot
canviar de destinació, la nostra posició en aquest punt es l'abstenció, veiem la
necessitat de l'ajuda però no el projecte finalista.”
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 8 vots a favor dels grups de
GdB i ERC i 3 abstencions del grup de CDC.

5) APROVACIÓ, SI ESCAU, D’UN MANIFEST DE REBUIG A L’ACORD ENTRE LA
UNIÓ EUROPEA I TURQUIA PER FER FRONT A LA CRISI DELS REFUGIATS
L’alcalde proposa adoptar la proposta que al respecte va realitzar el Fons Català de
Cooperació al desenvolupament i en llegeix els acords. A proposta del grup d’ERC
s’inclou a la citada proposta el següent punt:
“Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al nostre
municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la llengua
catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com
l'habitatge, entre d'altres.”
En conseqüència es sotmet a aprovació del ple els següents acords:
El passat 18 de març el Consell Europeu va prendre un acord que vulnera la legislació
que protegeix les persones refugiades i posa en joc els drets humans. El Fons Català
de Cooperació al Desenvolupament, que aglutina els municipis catalans i institucions
supramunicipals que treballen conjuntament per la solidaritat, la pau i els drets
humans, rebutja aquest acord que no respecta el Dret Internacional.
Lluny d’aquesta decisió presa pels caps d’estat, els ajuntaments estan donant suport a
les persones refugiades en ruta, a través de la campanya del Fons Català i estan
treballant per a la seva integració quan arribin als municipis catalans, com expressa el
president de la Generalitat de Catalunya, Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en la
seva carta al comissari de Migracions de la UE del passat 15 de març, en la qual
afirma que Catalunya està preparada per acollir al voltant de 4.500 refugiats.
La cimera entre els estats de la Unió Europea i Turquia, prèvia a aquest acord, lluny de
trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans i es compleixi amb
l’obligació dels estats d’acollir les sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar
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l’externalització de fronteres i la subcontractació d'aquestes responsabilitats a l’Estat
turc, com ja hem vist a la frontera sud de Ceuta i Melilla amb el Marroc o amb els
Centres d’Internament per a Estrangers fora de territori comunitari, a canvi de 3.000
milions d’euros addicionals a partir del 2018 – a banda dels ja assignats fins al 2017 –,
la liberalització de visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la UE.
La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar l’arribada de centenars de milers de
persones que fugen de la guerra, de la misèria i d’altres tipus de persecucions és
triple. Primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb l’increment de les operacions de
control de fronteres exteriors amb la participació militar de l’OTAN, segon, acordar
l’expulsió a Turquia d’aquells que tot i així puguin arribar a les illes gregues jugant-se
la vida a la Mediterrània, i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa
que el 2015 van utilitzar 900.000 persones.
L’entesa que s’assoleix amb Turquia respon exclusivament a la utilització de les
polítiques migratòries al servei d’una lògica securitària que arrasa amb els suposats
valors fundacionals europeus de solidaritat i respecte als drets humans. L’execució del
text aprovat impedeix a totes les persones que arribin de forma irregular a Grècia la
possibilitat de sol·licitar l’asil a Europa quan no existeix una altra via que no sigui la
irregularitat.
Un cop més veiem com la UE parteix d’una premissa falsa: blindar les fronteres
d'Europa acabarà amb la crisi humanitària a la Mediterrània. Traslladar les persones
refugiades i migrants a un estat tercer no és acabar amb la crisi humanitària, sinó
expulsar-la de territori comunitari, i prioritzar les operacions de control i seguretat en
lloc de les de salvament a les aigües frontereres. Si volem acabar amb el tràfic
d’éssers humans i amb les morts a la Mediterrània, cal voluntat política garantint vies
segures i legals: visats humanitaris, possibilitat de sol·licitar l’asil en ambaixades i
consolats europeus en els països d’origen i trànsit, etc.
Les mesures adoptades són un despropòsit, una mostra més del paper vergonyós que
tenen els estats i les institucions europees des de l’inici d’aquesta crisi que xoca
frontalment amb l’obligat compliment de la Convenció de Ginebra i amb l’article 19.1
de la Carta de Drets Fonamentals de la UE, segons el qual es prohibeixen
explícitament les expulsions col·lectives.
Davant d'una Europa incapaç de donar una resposta adequada garantint condicions
dignes a totes les persones dins del territori propi comunitari, com veiem a Calais, a
Ceuta i Melilla, a Dunkerque o a Idomeni, avui ens torna a tocar dir prou a nosaltres, al
món local, a la societat civil organitzada, i a les ciutadanes i ciutadans d’aquesta
Europa que ens fa vergonya i :
·
Demanem al Congrés que exigeixi al Govern en funcions que bloquegi l'acord
entre la Unió Europea i Turquia que permetrà tornar a territori turc als refugiats que
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han arribat a Grècia i que tota negociació en el Consell Europeu ha d'estar subjecta al
respecte dels drets humans i el Dret Internacional.
·
Reclamar que es garanteixin vies d'accés a la protecció internacional legals i
segures en països d'origen i trànsit i que el govern espanyol assumeixi la seva
responsabilitat acceptant íntegrament les quotes de persones reubicades i
reassentades que li corresponen.
·
Denunciar l’expulsió de les ONG que estan treballant en el salvament, l’acollida i
l’acompanyament de les persones refugiades que estan en ruta a Grècia.
·
Assegurar el desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya,
aprovat pel Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya el passat 28 de gener de
2014, dotant-lo del pressupost adequat i suficient per a poder implementar les mesures
concretes que en recull, que garanteixin una acollida estable i de qualitat.
·
Manifestem el nostre compromís d’oferir els municipis com a territori d’acollida i
protecció. Adaptant els plans d’acollida municipal a les necessitats especials de les
persones sol·licitants d’asil per garantir la seva vida en família i la seva integració.
·
Donarem suport i col·laborarem amb les entitats catalanes i xarxes d’entitats que
treballin en l'acollida i el servei a les persones sol·licitants d’asil.
·
Definirem els serveis i infraestructures que poden oferir els nostres municipis per
acollir les persones sol·licitants d’asil.
·
Treballarem en la sensibilització i el compromís de la població del municipi per
garantir la integració de les persones refugiades, creant els vincles i la interacció
necessària per prevenir el etnicisme i/o la discriminació, i promoure la cohesió social.
·
Endegarem i garantirem polítiques municipals de cooperació al desenvolupament
amb vocació transformadora.
.
Elaborar un protocol d'acollida per a les persones refugiades que arribin al
nostre municipi que inclogui l'empadronament, l'escolarització, l'aprenentatge de la
llengua catalana, el suport a l'ocupació, el lleure i activitats de socialització, això com
l'habitatge, entre d'altres.”

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.
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6) DONAR COMPTE DECRETS CONTRACTACIÓ PERSONAL PER URGÈNCIA

Es dóna compte al ple que s’han realitzat les següents contractacions de personal:
Per decret d’alcaldia número 10/2016 de data 11 de febrer de 2016, es va contractar a
la Sra. -----------------------, en règim laboral d’interinitat, amb una jornada de 20 hores
setmanals, pel lloc de treball de neteja de l’edifici municipal, per cobrir la substitució de
la Sra. -------------------------- des del dia 16 de febrer de 2016 i fins la seva
reincorporació.
Per decret d’alcaldia número 13/2016 de data 15 de febrer de 2016, es va nomenar,
pel període comprès entre el dia 17 de febrer al 17 de maig de 2016, com a funcionaria
interina, amb caràcter d’urgència, a la Sra. ------------------- amb DNI número --------------en la categoria d’auxiliar administratiu grup C2 per una jornada de 30 hores/setmanals
en motiu d’excés i acumulació de tasques.

7) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA
BALSARENY PER L’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA:
RENOVEM EL COMPROMÍS LOCAL PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I
LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC CAP EL 2030
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Atès que el 30 de novembre al 11 de desembre del 2015, París va acollir la 21a
Conferència de les Parts (COP 21 CMP11) sobre canvi climàtic en el marc de les
Nacions Unides.
Atès que la COP21, també coneguda com a París 2015, va acollir a milers de delegats
i observadors internacionals amb el repte d’assolir un acord global per limitar
l’escalfament global a un nivell inferior dels 2ºC. On l’especial rellevància d’aquesta
COP fa que governs, institucions, empreses i societat civil estiguin treballant
intensament per a contribuir a l’assoliment d’un acord global a través de l’organització i
participació activa.
Atès que 195 països acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur
baix en emissions, resilient i sostenible i on s’han renovat els seus objectius la Unió
Europea amb la proclamació del nou Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa
unes quotes de reducció d’emissions del 40% per al 2030.

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

Atès que Balsareny és un municipi de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la
Sostenibilitat.
Atès que l’Ajuntament de Balsareny forma part dels 212 municipis de la província de
Barcelona adherits al pacte d’alcaldes per al 2020.
És per això que el grup municipal de Convergència Balsareny presenta al Ple
municipal de Balsareny els següents
ACORDS:
PRIMER: Instar a l’Ajuntament de Balsareny a l’adhesió a la declaració de Sant
Sadurní d’Anoia (adjunta amb la moció).
SEGON: Instar a l’Ajuntament de Balsareny al compliment d’aquest nou pacte
d’alcaldes pel 2030.
TERCER: Instar a l’Ajuntament de Balsareny a vetllar per la conservació del Medi
Ambient.”

INTERVENCIONS:

La Sra. Ramírez defensa la conveniència d’aprovar la proposta i n’explica el contingut.
Tant el Sr. Viu com el Sr. Aguilera es mostren favorables a l’adhesió, si bé aquest
darrer indica la conveniència d’un pacte més profund i radical ja que hi ha municipis
que ja compleixen els objectius a assolir pel 2030.

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

8) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ERC PEL SUPORT A LES ENTITATS DEL
TERCER SECTOR SOCIAL DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA GESTIÓ
ESTATAL DELS FONS PROCEDENTS DEL 0,7% DE L’IRPF
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
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“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Les entitats del tercer sector social tenen un paper fonamental en la prestació de
serveis sovint públics d’atenció a les persones. Aquestes entitats aporten un valor
afegit, que per la seva naturalesa civil han ajudat històricament a innovar i a generar
noves demandes ciutadanes d'atenció social i de salut. La seva naturalesa de base
ciutadana, així com la seva vocació social, comunitària i no mercantil, ha generat una
confiança ciutadana vers un teixit assistencial de primer ordre en àmbits on
l’Administració no arriba directament. Milers d’entitats del tercer sector social realitzen
a Catalunya un esforç diari i constant en l’atenció i defensa de les persones i de les
situacions de vulnerabilitat social que pateixen.
En aquest sentit i per garantir la viabilitat econòmica de les entitats, Catalunya ha
manifestat sempre la seva voluntat de gestionar els fons provinents del 0,7% per a
programes socials, d’acord amb les competències exclusives que li atorga la
Constitució Espanyola en l’àmbit de les polítiques socials. En el transcurs dels últims
anys Catalunya ha aportat el 25% de la recaptació estatal del 0,7% del IRPF per a fins
socials, però només en rep anualment el 14% en forma de programes socials que
tenen lloc en territori de Catalunya. Això significa que el conjunt d’entitats catalanes
deixi de rebre aquest any un total de 26,5 milions, amb la conseqüent pèrdua d’ajuda i
oportunitats per als nostres conciutadans més vulnerables.
En 13 ocasions diferents en els últims vint anys, el Suprem i el Constitucional havien
dictat sentències dient que l’Estat no és competent per gestionar i distribuir aquestes
subvencions, sinó que ho han de fer les Comunitats Autònomes. Tot i això, el passat
17 de març, el Tribunal Suprem, ha desestimat un recurs contenciós-administratiu de
la Generalitat de Catalunya contra el Reial decret que regula el sistema de repartiment
estatal del de fons a les entitats socials mitjançant el 0,7% de l’IRPF. La sentència del
Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016, contradiu les 13 sentències
anteriors del Tribunal Constitucional i del Tribunal Suprem que donaven la raó a la
Generalitat en aquest tema.
La Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que agrupa més de 3.000
entitats socials catalanes, ha rebutjat la sentència i ha exposat que suposarà que una
seixantena d’entitats socials catalanes quedin excloses de la recepció de fons de
l’IRPF, ja que el model actual limita la distribució d’aquests ajuts a les entitats que
siguin d’àmbit estatal, deixant fora les que actuen només en l’àmbit local o autonòmic i
perjudicant les i els usuaris a qui atenen.
Les entitats del tercer sector també s’han mostrat crítiques amb el fet que en les
darreres convocatòries l’Estat va eliminar el concepte d‘assistència social” de les
bases de les subvencions per esquivar aquestes sentències desfavorables del
Constitucional i del Suprem, malgrat que és evident que el conjunt de les entitats
beneficiaries d’aquestes subvencions es dediquen a l’assistència social, i que els
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projectes subvencionats tenen tots relació amb l’assistència social, un matèria de
competència exclusiva de les Comunitats Autònomes.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Balsareny
proposa d’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Rebutjar la sentència del Tribunal Suprem 610/2016, del 17 de març de 2016,
que desestima el recurs presentat per la Generalitat de Catalunya en què reclamava la
gestió dels fons procedents del 0,7% de l’IRPF per a finalitats socials; així com el nou
sistema de gestió dels fons a càrrec de l’Estat que perjudica les entitats d’àmbit local i
autonòmic i a donar suport a totes les accions que pugui emprendre la Generalitat en
la defensa de les seves competències.
Segon. Manifestar el suport del consistori a les entitats del tercer sector del municipi i
de Catalunya i reconèixer la seva tasca diària per contribuir a la garantia dels drets
socials.
Tercer. Denunciar l’actitud recentralitzadora de l’Estat espanyol que perjudica
directament a les entitats socials d’àmbit local i autonòmic i el greuge que suposa el fet
que Catalunya hagi aportat en els darrers anys el 25% de la recaptació estatal del
0,7% de l’IRPF per a fins socials, però només n’hagi rebut anualment el 14% en forma
de programes socials al territori català.
Quart. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya.”

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu defensa la moció presentada i en destaca el perjudici que aquesta actitud del
govern espanyol representa per les entitats d’àmbit local i autonòmic.

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

9) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ERC REFERENT AL PROCEDIMENT DE
REGULARITZACIÓ CADASTRAL
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Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 16/2012, de 27 de desembre, per la qual s’adopten mesures tributàries
orientades a la consolidació de les finances públiques i a l’impuls de l’activitat
econòmica, modifica la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004 introduint la
disposició addicional tercera. Procediment de regularització cadastral 2013-2016
i la Disposició addicional quarta. Valoració de les construccions indispensables
per al desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals
localitzades en sòl rústic.
La Direcció General del Cadastre va iniciar un procediment de regularització que es
perllongarà fins l’any 2017 i té per objecte fer aflorar les noves construccions i les
alteracions sobre construccions existents no incorporades al cadastre.
Com a conseqüència de l’aplicació del procediment de regularització, els titulars de
construccions regularitzades reben una notificació individual amb la proposta de
resolució i hauran de fer front a una taxa de 60 euros per immoble en concepte de
despeses de gestió i veuran incrementat el valor cadastral amb incidència a l’Impost
sobre Béns Immobles i amb efecte retroactiu de quatre anys.
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Paral·lelament la Direcció General del Cadastre també inicia el procediment
d’assignació de valor cadastral en aquelles construccions indispensables per al
desenvolupament d’explotacions agrícoles, ramaderes o forestals sense valor assignat
per no haver-se efectuat un procediment de valoració col·lectiva de caràcter general
amb posterioritat a l’1 de gener del 2006. La disposició addicional quarta indica que,
mentre no s’aprovin les normes reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el
valor cadastral s’obtindrà per aplicació de la ponència de valors vigent al municipi.
Analitzada l’experiència de municipis que ja han estat objecte d’aquest procediment de
regularització cadastral i d’assignació de valor, hem detectat valoracions excessives de
les construccions rústiques, basades en una ponència de valors instrumental generada
automàticament per cada municipi.
Atès que el nostre municipi es troba inclòs en la resolució de 16 de febrer de 2016
( disposició 1814 del B.O.E. num. 45 ) de la Direcció General del Cadastre, segons la
qual el procediment de regularització cadastral s’inicia en data 23 de febrer de 2016 i
finalitza en data 30 de juliol de 2017.
Atès que la ponència de valors emprada en el procediment d’assignació de valor
cadastral a les construccions indispensables per al desenvolupament d’explotacions
agrícoles, ramaderes o forestals, suposarà en alguns casos una valoració molt per
sobre dels valors de mercat que derivarà en un increment patrimonial no ajustat a la
realitat, amb afectació sobre diversos actes econòmics.
Atès que el treball de camp emprat per a detectar les noves construccions i
ampliacions no incorporades al Cadastre sovint incorre en errades d’apreciació.
Atès que l’Ajuntament restarà obligat a practicar les liquidacions de l’IBI derivades del
procediment de regularització cadastral amb efecte retroactiu de quatre anys i no pot
aplicar d’ofici un fraccionament del deute tributari.
Per tots aquests motius, el grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament de Balsareny
proposa l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer. Instar a la Direcció General del Cadastre a que elabori una ponència
específica per als usos agrícoles vinculada al rendiment de les construccions, ja que la
disposició addicional quarta de la Llei del Cadastre Immobiliari RDL 1/2004, introduïda
per la Llei 16/2012, de 27 de desembre, indica que mentre no s’aprovin les normes
reglamentàries de valoració d’immobles rústics, el valor cadastral s’obtindrà per
aplicació de la ponència de valors urbans vigent al municipi.
Segon. Instar a la Direcció General del Cadastre a que apliqui uns coeficients
reductors per corregir la valoració cadastral excessiva de les construccions agrícoles
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resultant del procediment d’assignació de valor cadastral mentre no s’aprovi una
ponència específica per als usos agrícoles.
Tercer. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat d’al·legació per als
casos d’errada material en el procediment de regularització, reclamant la devolució de
la taxa, i facilitant la tramesa conjunta d’aquestes al·legacions a la corresponent
Gerència Territorial del Cadastre.
Quart. Posar a disposició dels interessats un model normalitzat per a sol·licitar a
l’Ajuntament el fraccionament del deute tributari resultant del procediment de
regularització cadastral amb l’objectiu de distribuir en diversos exercicis l’impacte
econòmic de la mesura. L’Ajuntament es compromet a regular els aspectes necessaris
per a facilitar la concessió d’aquests ajornaments.
Cinquè. Implementar les mesures fiscals a l’abast de l’Ajuntament per a redistribuir la
càrrega tributària sense incrementar la pressió fiscal global vinculada a l’Impost Sobre
Béns Immobles.
Sisè. Fer arribar aquest acord a tots els grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la Federació de
Municipis de Catalunya, a la Direcció General del Cadastre i als sindicats agraris amb
representació.”

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu argumenta la conveniència d’aprovar els acords proposats destacant que, si
bé és just que tothom pagui el que li correspon en proporció a les seves propietats,
sembla que aquesta regularització pot portar a situacions injustes que cal evitar,
especialment en col·lectius vulnerables com pot ser la pagesia.
La Sra. Ramirez manifesta que: “Ens posem al costat dels petits agricultors i ramaders
i volem denunciar el sistema de valoracions del cadastre en finques rústiques imposat
pel govern espanyol que ha d'estar regularitzat aquest 2016 on s'equipara el valor
d'aquestes construccions agràries a les urbanes i industrials. Aquesta revaloració fa
multiplicar considerablement el valor actual de l'impost de béns immobles (IBI) de
caràcter rústic al qual han de fer front els propietaris de les explotacions.
Aquesta regularització ja s'ha iniciat en els darrers anys i s'està aplicant de manera
irregular a tot el territori i ha de finalitzar el 31 de desembre d'enguany. És per això que
des de Convergència Balsareny donem suport a la moció presentada al ple i demanem
que es solucioni aquesta injustícia que esta patint el sector agrari.”
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VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

10) 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:
SR: VIU

1. Demana si es va anar a la presentació del Pla director de la mineria al Bages i
com afecta a Balsareny.
La pregunta origina un debat entre part dels assistents en que, resumidament,
es realitzen les següents intervencions.
El Sr. Aguilera explica que és el municipi que menys afectarà i que, en principi,
els llocs de treball no s’han de perdre. També fa referència a la situació del
runam i a les previsions de la seva retirada. També informa que no ha finalitzat
el termini per fer al·legacions.
El Sr. Viu exposa el cas de Cardona en relació als nous processos de
tractament del runam.
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La Sra. Ramírez indica que cal vetllar per la situació en que quedarà el nostre
municipi, tant per les instal·lacions que continuaran com pels ingressos
municipals i, si es considera oportú, fer les oportunes al·legacions.
La Sra. Puig informa que el Consell Comarcal del Bages realitzarà un informe
al respecte.
2. Explica la pèssima situació de conservació en que es troba l’edifici de
l’escorxador, descrivint l’estat de diferents dependències on l’associació dels
pastorets hi guarden material. Demana una actuació urgent, especialment per
evitar degoters.
L’alcalde explica que el tema dels degoters els hi han dit avui.
El Sr. Aguilera indica que l’esmentada associació van realitzar una paella
sense ni tant sols comunicar-ho a l’Ajuntament i que, al ser un equipament
municipal, caldria fer-ho.
El Sr. Viu explica que es va realitzar en finalitzar una jornada d’endreça del
material dels pastorets.
3. Demana saber com està el tema de l’empresa Plàsticbag, tenint en compte
diferents notícies que s’han difós pel municipi i si sols és un problema d’olors,
com altres que hi pot haver al municipi, o s’ha detectat alguna altra
contaminació ambiental.
El Sr. Aguilera explica que s’ha treballat la problemàtica de les olors que
provoca aquesta empresa i que s’han mantingut diferents reunions amb els
veïns. Explica les actuacions realitzades per l’empresa, com ara la instal·lació
de xemeneies, necessàries per poder fer el control de les emissions, i que del
mesurament d’aquestes no s’han detectat partícules ni cap contaminació, sinó
que sembla que únicament és un problema de mala olor. Es preveu que es
demanarà a l’empresa que instal·li filtres de carbó actiu, ja que sembla que són
els més efectius.
El Sr. Viu comenta que alguns dies fa mala olor, però que també en provoquen
altres empreses, bars o granges.
La Sra. Ramírez demana perquè es va retirar un punt de l’ordre del dia d’una
Junta de Govern sobre la llicència d’aquesta empresa i, a indicació del regidor,
el secretari que subscriu, informe de la tramitació actual de l’expedient.

4. Demana que es netegi el cartell de municipi per la independència, com ja s’ha
demanat altres vegades.
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Tant l’alcalde com el Sr. Aguilera expliquen que es mirarà de fer però que és
com un joc de mai acabar. Es proposa, per part del Sr. Viu, i s’analitzen altres
ubicacions del cartell.
5. Demana que s’intenti localitzar la persona que fa grafitis.

SRA. RAMÍREZ

1. Demana: com està la situació de la casa Torrents? Hi ha voluntat de cedir
l’espai? Encara es treballa per fer un referèndum?

El Sr. Aguilera explica que l’Ajuntament va enviar a Diputació la informació que
es demanava en relació al conveni a realitzar i ara s’està a l’espera de la
decisió de la Diputació.
L’alcalde indica, en relació al referèndum que tenint en compte que per
l’aprovació de la cessió hi ha un tràmit d’informació pública, fent un àmplia
difusió del mateix, creu que pot fer la funció anàloga a un referèndum.

2. Del Pla zonal del Bages que ha presentat la Diputació de Barcelona i la nova
línia d'ajuts per a la millora i manteniment de camins municipals, s’ha estudiat
rebre aquest ajut? S’ha treballat amb les ADF?
El Sr. Aguilera explica que s’han mantingut reunions amb tècnics de la
Diputació i també amb representants de l’ADF.

3. Recentment hem llegit que el control de mosquit tigre es pot fer també amb
ratpenats, com s’ha estudiat fer aquest control des de l’Ajuntament ? es preveu
fer alguna actuació pel 2016?
El Sr. Aguilera explica que s’ha contactat amb l’empresa que realitza els
serveis de desratització, desinfecció i desinsectació i que tenen previst fer un
tractament al respecte.
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4. Demana si es disposa de l’informe resum 2015 que fa el consorci de residus
sobre les dades de Balsareny que entren a l’abocador? En cas afirmatiu en
demana una còpia.
El Sr. Aguilera explica que avui ho han portat els tècnics del Consorci i es
compromet a fer-ho arribar als dos grups polítics. Explica que de la fracció
orgànica (form) s’ha recollit menys quantitat però amb menys impropis. També
explica que estant estudiant una proposta de reorganització dels punts de
recollida, així com la supressió dels contenidors al polígon.
La Sra. Rovira indica que les empreses estant obligades a fer-se la recollida
però que si es treuen els contenidors s’haurà de tenir en compte els efectes
que comportarà per la taxa.
Seguidament es realitza un debat en relació a la ubicació dels contenidors.

5. Ens agradaria que des de l'Ajuntament és fessin controls analítics d’aigua de
fonts naturals i de consum humà.
El Sr. Aguilera indica que s’ha demanat una subvenció a la Diputació i la Sra.
Ramírez demana també el resultat de les aigües obertes.

6. Respecte a la trobada de la dona del 16 d'abril: quina despesa es genera? Es
pot assumir amb el pressupost prorrogat?
La Sra. Fabián explica que únicament comporta les despeses derivades de la
cessió de l’espai.

7. Demana una còpia de l'expedient de la previsió econòmica marc pels exercicis
pressupostaris 2016, 2017, 2018 i 2019.
L’alcalde indica que se’ls enviarà la citada informació.

8. Per què s'ha demanat un estudi d’identificació dels riscos geològics (EIRC) en
el terme municipal de Balsareny, per llei? Serà de tot el terme?
El Sr. Aguilera explica que és un estudi necessari per l’aprovació del POUM.

SR. FORNELL
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1. Indica que han revisat la web municipal i hem detectat que alguns enllaços no
funcionen, els de transparència, ...
L’alcalde explica que la manca de personal impossibilita poder tenir
complimentada i actualitzada aquesta web.

2. En relació a l’aprovació inicial de les bases reguladores generals per a la
concessió de subvencions per a activitats culturals i esportives, demana si serà
el mateix import i el mateix sistema que l’any anterior?

El Sr. Otero explica que únicament hi ha hagut uns petits canvis en relació a la
valoració, els quals comenta en detall, i que les quantitats previstes són les
mateixes.
L’alcalde explica que els darrers anys no s’ha arribat a donar el total dels
imports pressupostats.
Seguidament, es produeix un debat entre els diferents grups en relació a la
conveniència de facilitar la petició de les subvencions i l’excessiva
burocratització dels procediments establerts per les lleis.
Els grup de CDC demana que se’ls facin arribar còpia de les bases.

3. Els ajuts de la Àrea de Cultura, Educació i Esports de la Diputació de
Barcelona del Catàleg de concertació 2016 del Pla “Xarxa de Governs Locals
2016 – 2019” de quin import és, on es destinarà?
El Sr. Otero indica que cal repassar el llistat de les subvencions i sumar els
imports, indicant que ja se’ls hi farà arribar.

SRA. FENOY

1. A pocs dies de l’obertura de la piscina demana si s’ha format al personal que
ocuparà el lloc de l’operari de manteniment que hi havia abans perquè faci el
control i seguiment l’aigua?
L’alcalde explica que s’ha format i han fet el curs de manteniment de piscines 2
persones de la brigada.
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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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