AJUNTAMENT DE BALSARENY

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

Número Acta: 3/2016
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 26 de maig de 2016
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, Albert Neiro Roman
Horari: Inici: Passen set minuts de dos quarts de nou del vespre (20:37h)
Acabament: Passen set minuts de tres quarts d’onze del vespre (22:52h)
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.

La Sra. Meritxell Fenoy, s’incorpora a la sessió a les 22:17 h. en el transcurs del punt
13 de l’ordre del dia.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió anterior de 7/4/2016
2. Aprovació, si escau, establiment dels dies de festes locals per l’any 2017
3. Aprovació, si escau, nomenament de representant de l’Ajuntament a la Xarxa
Local de Consum
4. Aprovació, si escau, pressupost de l’Ajuntament i la plantilla de personal per
l’any 2016
5. Aprovació, si escau, rectificació a 31-12-2015 de l’inventari municipal de béns
6. Aprovació, si escau, sobre la creació d’una comissió d’estudis de la tarifació
social
7. Aprovació, si escau, per impulsar un sistema de participació ciutadana en
l’elaboració dels pressupostos municipals
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8. Aprovació, si escau, modificacions al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
9. Donar compte del període mig de pagament relatiu al 1r trimestre 2016
10. Moció presentada pel grup municipal de Convergència Balsareny de rebuig als
atacs del govern espanyol i el TC contra les mesures per fer front a la pobresa
energètica i habitacional
11. Moció presentada pel grup d’ERC per demanar l’ampliació de les bonificacions
dels peatges de la C16
12. Moció presentada pel grup d’ERC per a la promoció de producció i consum
d’energies netes per consolidar la sobirania energètica local
13. 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 tracten els següents punts de
l’ordre del dia.
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 7/4/2016
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 7 d’abril de 2016.

VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària, és aprovada per unanimitat dels assistents.
2) APROVACIÓ, SI ESCAU, ESTABLIMENT DELS DIES DE FESTES LOCALS PER
L’ANY 2017
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que és necessari comunicar al Departament d’Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya la proposta de les festes locals per l’any 2017, es proposa al
Ple l’adopció dels següents:
ACORDS:
PRIMER: Proposar al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya que estableixi com a festes locals de Balsareny per l’any 2017 els dies 20
de febrer i 25 d’abril de 2017.
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SEGON: Notificar aquest acord al Departament d’Empresa i Ocupació.”
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.

3) APROVACIÓ, SI ESCAU, NOMENAMENT DE
L’AJUNTAMENT A LA XARXA LOCAL DE CONSUM

REPRESENTANT

DE

Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que l’Ajuntament de Balsareny ha de designar un representant de l’Ajuntament a
l’assemblea Xarxa Local de Consum de la Diputació de Barcelona.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Balsareny adopta els següents
ACORDS:
PRIMER: Designar com a representant de l’Ajuntament de Balsareny a l’assemblea
Xarxa Local de Consum a la regidora d’Ensenyament, Joventut, Promoció econòmica,
Comerç, Treball, Igualtat de Gènere i Consum, Sra. Mariola Fabián Jurado.
SEGON: Notificar aquest acord a la Diputació de Barcelona, Àrea de Salut Pública i
Consum.”
VOTACIÓ:
La Sra Ramírez remarca que la persona assignada ha de complir amb el nomenament
que se l’atribueix.
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 4 vots a favor del grup GdB i 6
abstencions dels grups d’ERC i CiU (CDC).

4) APROVACIÓ, SI ESCAU, PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT I LA PLANTILLA
DE PERSONAL PER L’ANY 2016
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Confeccionat l’expedient del Pressupost de l’Ajuntament de Balsareny per a l’exercici
de 2016, que inclou el pressupost i les seves bases d’execució, els seus annexos i els
informes i documents derivats de la llei orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
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Vist l’informe de la Secretaria – Intervenció.
Atès que l’article 90 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim
Local, l’article 283 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, els articles 126 i 127 del Reial
Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, i articles 25, 26 i 28.1 i 54.1 a) del Decret
214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de personal al servei de les
entitats locals, determinen que les Corporacions locals aprovaran anualment la
Plantilla en la mateixa sessió en què s’aprovi el Pressupost, la qual comprendrà la
relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories dels llocs de
treball en què s’integrin els funcionaris, el personal laboral i l’eventual, agrupats
indicant la denominació d’aquests, el nombre de llocs de treball que els constitueixen,
el nombre dels que es trobin vacants i el grup al que pertanyin, d’acord amb la titulació
exigida per al seu ingrés.
En conseqüència l’Alcalde- president, en compliment del que disposa l’article 168.4 del
RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, i article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, proposa al ple
l’adopció dels següents:
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Balsareny, per
a l’exercici de 2016, el qual es presenta anivellat, amb un import total, tant en
despeses com en ingressos de 3.397.773,00 €, així com les seves Bases d’execució i
altra documentació obrat a l’expedient, i queda fixat, a nivell de capítols, de la forma
següent:
ESTAT D’INGRESSOS

Capítol I.-

Impostos directes

1.390.700,00

Capítol II.-

Impostos indirectes

Capítol III.-

Taxes i altres ingressos

963.273,00

Capítol IV.-

Transferències corrents

819.400,00

Capítol V.-

Ingressos patrimonials

10.500,00

Capítol IX.-

Passius financers

20.000,00

193.900,00
TOTAL

3.397.773,00
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ESTAT DE DESPESES

Capítol I.-

Despeses de personal

1.263.660,00

Capítol II.-

Despeses béns corrents i serveis

1.585.225,00

Capítol III.-

Despeses financeres

Capítol IV.-

Transferències corrents

Capítol VI.-

Inversions

262.614,00

Capítol IX.-

Passius financers

204.000,00

4.000,00
78.274,00

TOTAL

3.397.773,00

Segon.- Que el Pressupost de referència, junt amb les seves Bases d’execució,
s’exposi al públic durant el termini de quinze dies hàbils, en el transcurs dels quals els
interessats podran examinar la documentació esmentada i presentar reclamacions
davant del Ple, d’acord amb allò que disposa l’article 112 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
article 169 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, i article 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Tercer.- Que en el supòsit que no sigui presentada cap reclamació durant l’esmentat
termini d’exposició pública, es considerarà definitivament aprovat el Pressupost i les
Bases d’execució, de forma automàtica, sense necessitat d’adoptar cap nou acord
exprés, de conformitat amb allò que disposen els esmentats articles 169 del RDL
2/2004, de 5 de març, i 20 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.
Quart.- Del pressupost general, definitivament aprovat, se’n publicarà el resum per
capítols al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Aprovar la Plantilla de personal de l’Ajuntament per a l’any 2016, que forma
part d’aquesta proposta com a documentació annexa, i comprèn en el seu detall, els
apartats següents:
I. Llocs de treball de personal funcionari, classificats en escales i subescales
II. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació
completa
III. Llocs de treball de personal subjecte a relació laboral, amb dedicació parcial
Sisè.- Publicar íntegrament la Plantilla, al Butlletí Oficial de la Província i al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el termini dels 30 dies següents al de la seva
aprovació.
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Setè.- Trametre còpies del pressupost i de la plantilla del personal a l’Administració de
l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.

ANNEX
PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT DE BALSARENY 2016

LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI
PLACES

VACANTS GRUP

1

-

A1

Subescala administrativa

4

2

C1

Subescala auxiliar ( 2 a extingir)

5

2

C2

Subescala tècnica. Classe de tècnics mitjans.
Arquitectura

1

-

A2

Subescala Serveis Especials. Policia local.
Vigilants locals

5

2

E (Agrup.
Prof.llei
7/2007)

Amb habilitació nacional
Secretaria-Intervenció
Escala Administració General

Escala Administració Especial

LLOCS DE TREBALL DE PERSONAL FUNCIONARI A TEMPS PARCIAL
Escala Administració Especial

Subescala tècnica. Tècnics superiors.
Arquitectura

1

1

A1

Subescala tècnica. Tècnics Enginyeria

1

1

A1/A2

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

LLOCS DE TREBALL SUBJECTES A RELACIÓ LABORAL
PLACES

VACANTS

GRUP

1

-

A1

Mestre/a - educador/a llar d’infants

2

-

A2

Tècnic d’educació infantil ( TEI)

1

DEDICACIÓ COMPLETA
Tècnics superiors
Psicòlec/oga escola / Direcció guarderia i serveis
educatius
Tècnics

C1

Personal d’oficis
Peó Brigada Municipal

Manteniment i/o neteja
infraestructures municipals.

d’instal·lacions

DEDICACIÓ PARCIAL

o

2

2

E (Agrup.
Prof. L.
7/2007)

3

2

E (Agrup.
Prof. L.
7/2007)

PLACES

VACANTS GRUP

Treballador social

1

1

A2

Educador social

1

1

A2

1

-

C2

Tècnics

Comeses especials
Auxiliar serveis culturals (biblioteca)
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Personal d’oficis
Treballador/a familiar

3

2

C2

Neteja Ajuntament

1

1

E (Agrup.
Prof.
L.7/2007)

Escola teatre / dinamitzador/a cultural

1

-

C1/C2

Escola música

6

6

A2/C1

Tècnic d’educació infantil (TEI)

1

1

C1

Professorat ensenyaments

INTERVENCIONS:
Intervenen el Sr. Viu i l’alcalde fent referència a un document, del que en sol·licita una
còpia la Sra. Ramírez, que reflexa l’acord entre els grups municipals de GdB i ERC
relatiu a facilitar l’aprovació del pressupost i que inclou el compromís d’incrementar en
17.000 euros el pressupost existent, amb un suplement de crèdit o un crèdit
extraordinari, per realitzar inversions de 12.000 euros en millores de vies públiques i
5.000 euros en millora parcs infantils. També conclouen que caldrà per fer un pla de
treball, per detectar tant les millores a realitzar com la periodificació de la seva
execució, en el que seria convenient que hi participessin tots els grups polítics.
L’alcalde es compromet a incrementar la partida de l’arranjament de la Riera Roqueta,
a petició de la Sra Ramírez, amb uns 5.000€ més finançats amb romanent.
Tant el Sr. Viu com la Sra. Rovira manifesten que la voluntat del seu grup ha estat de
facilitar l’aprovació del pressupost per evitar la paralització de la gestió municipal i que,
malgrat que hi ha molts aspectes que no comparteixen, reconeixen les millores
introduïdes i les propostes que s’hi han incorporat. Insten a posar-se a treballar, de
forma immediata, pel pressupost del proper exercici per tal d’evitar un retard tant
important en la seva aprovació com ha passat aquest any, que ha comportat que
siguem dels darrers ajuntaments a fer-ho.
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L’alcalde es compromet a no demorar el debat i a buscar la col·laboració i consens de
cara al nou pressupost analitzant alguns aspectes, com ara el servei de menjador de la
llar d’infants, que ja s’ha intentat la seva inclusió en el pressupost d’aquest exercici.
La Sra. Ramírez indica que: “ Després de presentar tres propostes a l'equip de govern:
proposta d'arranjament del clavegueram a la zona sud del municipi i la sectorització de
la calefacció de l'escola Guillem per ser iniciades al 2017 i que la neteja de la riera
roqueta i la seva cobertura no s'allunyi més enllà del 2016 juntament amb la redacció
dels dos projectes constructius del les propostes anteriors.
De realitzar infinites reunions i estant en l'època que estem finals de maig (mes de 6
mesos realitzant un pressupost), no ens creiem que el pressupost que se'ns presenta
al ple sigui un bon pressupost o reflecteixi tot els que ens agradaria a nosaltres.
S'ha analitzat partida per partida des de fa molts mesos i encara no estem d’acord en
incrementar el deute viu de l’ajuntament. El deute viu sobre el total de préstecs reals
seria de 23,91 %. Tenint en compte les amortitzacions previstes pel 2016 ara ens
situarem per sobre el 24%, ni en la partida referent al torrent roqueta és insuficient pel
que proposàvem nosaltres esperem que el resultat no sigui insuficient i demanem una
ampliació amb el romanent un cop s’hagi feta la liquidació del 2015.
Per no deixar en incompliment a tothom que depèn d'aquest pressupost la nostra
posició es abstenció tot i que estem en contra de com s'ha portat a terme tot aquest
assumpte.”
L’alcalde explica que el deute viu no variarà i que, tenint en compte el seu percentatge,
no és un problema per l’Ajuntament. També indica que s’ha canviat la denominació
d’una aplicació pressupostària passant d’actes benèfics assistencials a accions
socials.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 4 vots a favor del grup GdB i 6
abstencions dels grups de ERC-AM i CIU(CDC).

5) APROVACIÓ, SI ESCAU, RECTIFICACIÓ A 31-12-2015 DE L’INVENTARI
MUNICIPAL DE BÉNS
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Atès que l’art. 222 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text
refós de la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, estableix que els ens locals
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han de portar un inventari de llurs béns, el qual ha de ser objecte d’actualització
continuada sens perjudici de la seva rectificació anual.
Atès el que disposen els art. 100 i següents del Reglament de patrimoni dels ens
locals de Catalunya aprovat per decret 336/1988 de 17 d’octubre, en relació a
l’obligatorietat de portar un inventari general, la seva estructura i característiques.
Atès que la rectificació ha de reflectir les incidències de tota mena sobre els béns,
drets i obligacions del patrimoni de l’Ajuntament de Balsareny.
Vist l’informe jurídic del secretari interventor de data 12 de maig de 2016 i d’acord amb
les atribucions establertes a l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya
Per tot això es proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar la rectificació de l'inventari general consolidat de béns i drets
d'aquest Ajuntament, referida a 31 de desembre de 2015. A conseqüència d’aquesta
rectificació l’inventari de béns i drets a la data esmentada queda fixat d'acord amb les
següents dades:

ACTIU
BÉNS DOMINI PÚBLIC- ÚS PÚBLIC
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual
BÉNS DOMINI PÚBLIC- SERVEI PÚBLIC
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

9.889.501,49
98.068,45
0,00
0,00
9.987.569,94

13.138.683,90
85.519,14
40.849,10
5.506.862,03
7.676.491,91

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

0,00

1.414.431,75
95.259,08
0,00
742.034,20
767.656,63
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0,00

BÉNS I DRETS DE TERCERS
DIPOSITATS O LLIURATS A L'ENS
LOCAL I REVERSIBLES AL SEU FAVOR
BÉNS CEDITS A ALTRES ADMINISTRACIONS
O A PARTICULARS PERÒ REVERTIBLES
A L'ENS LOCAL
Valor inicial
Valor altes
Valor baixes
Valor amortitzacions
Valor actual

741390,02
0,00 €
0,00
526115,74
215.274,28

PASSIU
0,00

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

604.256,44

DESPESES PLURIANUALS RECONEGUDES
PEL PLE

0,00

OBLIGACIONS DE CARÀCTER PERSONAL
DE LA CORPORACIÓ

0,00

PATRIMONI NET
VALOR TOTAL ACTIU
VALOR TOTAL PASSIU
TOTAL PATRIMONI NET A 31-12-2015

18.646.992,76
604.256,44
18.042.736,32

SEGON: Remetre una còpia de la rectificació de l'inventari anteriorment aprovada, al
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, així com a l'Administració
de l'Estat.

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez demana la diferència que hi ha amb el de l’any passat. A indicació de
l’Alcalde, el secretari que subscriu, li dóna aquesta dada.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.
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6) APROVACIÓ, SI ESCAU, SOBRE LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ D’ESTUDIS
DE LA TARIFACIÓ SOCIAL
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur,
precarietat i exclusió social.
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la
manca d’un finançament adequat.
Els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i entre
altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es
reduiran de forma significativa.
El salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual cosa
prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les
persones però de gran importància per a la ciutadania.
La igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en
pugui quedar exclòs per motius econòmics.
L’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a
l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns
ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.
La tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars),
establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
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Es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels
usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
L’article 60.4 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la creació de comissions
d’estudi, d’informe o de consulta, amb caràcter temporal, per tractar temes específics.
Per tot això, l’Ajuntament de Balsareny pren els següents
ACORDS:
PRIMER: Impulsar un sistema de tarifació social sobre les taxes i els preus públics
municipals dels serveis, equipaments i activitats que presta aquest ajuntament, i que
s’ajusti per a cada persona a la seva renda individual o familiar, constituint un criteri
polític central des de la perspectiva de la redistribució de la riquesa, tenint en compte
criteris de renda i de situació personal i familiar.
SEGON: Crear una comissió d’estudi i informe de caràcter temporal, presidida per
l’Alcalde i formada per una representació proporcional dels diferents grups municipals,
que podrà comptar amb l’assessorament de tècnics municipals o externs, per tal de
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre les taxes i els preus públics dels
serveis, equipaments i activitats municipals, per implementar-se durant el proper any
fiscal.”

INTERVENCIONS:
L’alcalde argumenta la conveniència de crear una comissió per tractar aquesta
qüestió.
El Sr. Viu explica que el seu grup també està al costat de les persones necessitades i
veuen bé la creació de la comissió, ara bé, consideren que el primer punt, i el final del
segon punt (darrera de l’última coma) s’ha de suprimir de l’acord, ja que en tot cas són
aspectes a que es pot arribar després de realitzar la comissió, però no abans.
Finalment, recorda que, actualment, les persones amb dificultats socials compten amb
l’atenció dels serveis socials.
La Sra. Ramírez indica que abans de portar una proposta com aquesta al ple era millor
parlar-ne amb els diferents grups municipals i buscar el consens.
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L’alcalde explica que potser en les formes no han estat encertats, però que la voluntat
és parlar-ne entre tots. Accepta l’esmena a la proposta i, per tant es sotmet a votació
la següent:
“ La crisi econòmica està colpejant amb força la societat catalana, amb atur,
precarietat i exclusió social.
L'Ajuntament, com a administració més propera a la ciutadania, rep amb major
intensitat les conseqüències socials d’una crisi que està afectant amb força els
treballadors i les treballadores i les classes mitjanes.
L’increment de les necessitats socials es produeix també en un període de major
dificultat de les finances locals per la caiguda dels ingressos de l’Ajuntament i la
manca d’un finançament adequat.
Els ingressos municipals provinents d’administracions supramunicipals, com ara i entre
altres els que cofinancen les escoles bressol o l’Escola de Música, s’han reduït i es
reduiran de forma significativa.
El salari mitjà del nostre país amb prou feines arriba als 1000€/mes, per la qual cosa
prenen rellevància conceptes com el criteri renda personal o altres anàlegs a l’hora de
determinar preus públics o ajuts vinculats a serveis no obligatoris d’atenció a les
persones però de gran importància per a la ciutadania.
La igualtat d’oportunitats en l’accés a qualsevol equipament, servei o activitat
municipal és imprescindible, per garantir-ne la seva funció social i que cap ciutadà en
pugui quedar exclòs per motius econòmics.
L’adopció d’una política de taxes o preus públics dels serveis públics municipals
segons la capacitat econòmica dels usuaris esdevé una política fonamental per a
l’equitat i la inclusió social i que permet superar les barreres d’accés que tenen alguns
ciutadans a determinats serveis i activitats municipals.
La tarifació social planteja l’establiment de diversos preus d’un mateix servei segons el
nivell de renda dels usuaris/es (i d’altres circumstàncies personals i/o familiars),
establint franges d’usuaris/es i un determinat preu per a cada franja que cobreix un
percentatge variable del preu de cost de provisió del servei.
Es fa pal·les la necessitat d’incrementar i enfortir la transparència dels sistemes de
preus públics municipals, millorant la informació sobre la suficiència econòmica dels
usuaris i la capacitat redistributiva de les polítiques municipals.
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L’article 60.4 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la creació de comissions
d’estudi, d’informe o de consulta, amb caràcter temporal, per tractar temes específics.
Per tot això, l’Ajuntament de Balsareny pren els següents
ACORDS:
Crear una comissió d’estudi i informe de caràcter temporal, presidida per l’Alcalde i
formada per una representació proporcional dels diferents grups municipals, que
podrà comptar amb l’assessorament de tècnics municipals o externs, per tal de
desenvolupar una proposta de tarifació social sobre les taxes i els preus públics dels
serveis, equipaments i activitats municipals.”
VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.

7) APROVACIÓ, SI ESCAU, PER IMPULSAR UN SISTEMA DE PARTICIPACIÓ
CIUTADANA EN L’ELABORACIÓ DELS PRESSUPOSTOS MUNICIPALS
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Una de les prioritats de l'equip de govern és incorporar mecanismes de participació
ciutadana en les polítiques impulsades per aquest Ajuntament, entre les quals la presa
de decisions per part de les persones del poble en qüestions que s’ha de fer càrrec la
institució pública municipal.
Atès que es considera convenient que el procés de participació que s'impulsi per
decidir el destí de diverses partides pressupostàries sigui de consens entre el conjunt
de forces polítiques es considera adequat la creació d’una comissió integrada per
representants dels diferents grups polítics municipals i de tècniques municipals.
L’article 60.4 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la creació de comissions
d’estudi, d’informe o de consulta, de caràcter temporal, per tractar temes específics.
Per tot això, l’Ajuntament de Balsareny pren els següents
ACORDS:
PRIMER: Impulsar un sistema de participació ciutadana en l’elaboració dels
pressupostos municipals.
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SEGON: Crear una comissió d’estudi i informe de caràcter temporal, presidida per
l’Alcalde i formada per una representació dels diferents grups municipals, que podrà
comptar amb l’assessorament de tècnics municipals o externs, per tal de desenvolupar
una proposta de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos.”

INTERVENCIONS:
L’alcalde explica que la proposta respon a la conveniència d’establir, de forma
consensuada i recollint les millors propostes que es realitzin, un sistema de
participació ciutadana per l’elaboració dels pressupostos. Explica que s’ha sol·licitat el
suport de la Diputació de Barcelona al respecte i que el sistema realitzat l’any passat
s’ha de millorar.
El Sr. Otero explica el procés seguit per realitzar l’anterior procés de participació
ciutadana, i analitza els resultats obtinguts.
El Sr. Viu indica que, amb el mateix raonament del punt anterior, presenta una esmena
per suprimir el punt primer, la qual és acceptada per l’alcalde.
La Sra. Orriols, en referència al procés de participació realitzat per l’equip de govern,
indica que el seu grup ja va advertir que consideraven que hi havia aspectes que no
els veien massa bé.
La Sra. Ramírez indica que estan totalment a favor, creuen que es positiu que es
realitzin i es pugui consultar al ciutadà sobre que hauria d'anar inclòs al pressupost
municipal. Veuen la necessitat de millorar l'intent que es va fer per realitzar una
consulta participativa, que potser va ser massa precipitat i la idea no estava treballada.
Per tant proposen, abans de fer res, que marquin uns objectius, un context i un
disseny organitzatiu. Considera que trobar-se sense un ordre del dia no és la forma, ja
que si tot s’ha de fer participatiu i transparent els hi agradaria saber la finalitat d'aqueta
comissió. Així, si l'oposició n’han de formar part haurien de saber quina seria la seva
funció, el seu grau d’implicació, el objectius d'aquets comissió, la durada, ... o, si
realment es crea la comissió per definir-ho tot?
També demana una valoració dels resultats obtinguts i de si podran ser un punt de
partida.
L’alcalde fa una valoració del citat procés, destaca la preocupació per temes socials i
ecològics així com la participació de persones d’edat avançada.
Seguidament es sotmet a votació la següent proposta:
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“ Una de les prioritats de l'equip de govern és incorporar mecanismes de participació
ciutadana en les polítiques impulsades per aquest Ajuntament, entre les quals la presa
de decisions per part de les persones del poble en qüestions que s’ha de fer càrrec la
institució pública municipal.
Atès que es considera convenient que el procés de participació que s'impulsi per
decidir el destí de diverses partides pressupostàries sigui de consens entre el conjunt
de forces polítiques es considera adequat la creació d’una comissió integrada per
representants dels diferents grups polítics municipals i de tècniques municipals.
L’article 60.4 del decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós
de la llei municipal i de règim local de Catalunya preveu la creació de comissions
d’estudi, d’informe o de consulta, de caràcter temporal, per tractar temes específics.
Per tot això, l’Ajuntament de Balsareny pren els següents
ACORDS:
Crear una comissió d’estudi i informe de caràcter temporal, presidida per l’Alcalde i
formada per una representació dels diferents grups municipals, que podrà comptar
amb l’assessorament de tècnics municipals o externs, per tal de desenvolupar una
proposta de participació ciutadana en l’elaboració dels pressupostos.”

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

8) APROVACIÓ, SI ESCAU, MODIFICACIÓ AL CATÀLEG DE LLOCS DE TREBALL
DE L’AJUNTAMENT
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ L’Ajuntament disposa d’un catàleg de llocs de treball, la darrera modificació del qual
es va aprovar pel ple en data 28 de gener de 2010.
Tenint en compte que l’Ajuntament ha ampliat la dotació, en una persona, del lloc de
treball d’auxiliar administratiu.
Considerant, així mateix, que ha variat la jornada laboral dels llocs de treball de
treballador/a social i educador/a social.
S’ACORDA:
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Efectuar les següents modificacions al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
CODI Denominació

Jornada actual

8

Treballador/a social

26/set

9

Educador/a social

16 h/set

18

Auxiliar de gestió d’atenció al ciutadà

Dotació

2“

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu indica que a l’ajuntament la càrrega fonamental és del capítol 1, que les
empreses privades també tenen més càrrega de treball i s’han d’espavilar. Demana
que es busquin altres solucions abans d’incrementar el personal funcionari de
l’ajuntament, ja que el mon del funcionariat també és un gran problema. Per tant,
presenta una esmena consistent a suprimir el codi 18.
La Sra. Ramírez explica que tampoc estan d’acord amb l’auxiliar ja que l'ampliació de
personal afectarà de forma considerable a la despesa fixa del pressupost i demanem
continuar amb els plans d’ocupació per ocupar aquesta plaça, en la mesura del
possible.
L’alcalde explica que ja es va explicar que es convocaria el lloc de treball d’educador
social, s’incrementarien les hores de la treballadora social, es cobrien vacances de les
treballadores familiars i es crearia un nou lloc de treball d’auxiliar administratiu/va i, en
canvi, es va descartar, la d’insertor/a laboral. Argumenta la necessitat d’aquest nou lloc
de treball.
El Secretari que subscriu, intervé per aclarir que la plaça d’auxiliar administratiu ja s’ha
creat amb la plantilla que s’ha aprovat fa un moment i que ara sols s’atribueix a un dels
llocs de treball que hi ha al catàleg d’aquesta categoria.
Finalment, s’accepta l’esmena de supressió d’aquesta codificació, i es sotmet a votació
la següent proposta:
“ L’Ajuntament disposa d’un catàleg de llocs de treball, la darrera modificació del qual
es va aprovar pel ple en data 28 de gener de 2010.
Tenint en compte que l’Ajuntament ha ampliat la dotació, en una persona, del lloc de
treball d’auxiliar administratiu.
Considerant, així mateix, que ha variat la jornada laboral dels llocs de treball de
treballador/a social i educador/a social.
S’ACORDA:
Efectuar les següents modificacions al catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament
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CODI Denominació

Jornada actual

8

Treballador/a social

26/set

9

Educador/a social

16 h/set

Dotació

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.
9) DONAR COMPTE DEL PERÍODE MIG
TRIMESTRE 2016

DE PAGAMENT RELATIU AL 1R

Es dóna compte que el període mig de pagament corresponent al 1r trimetre de 2016
és el següent:
1r. Trimestre

Periodo Medio de Pago Global a Proveedores Trimestral *
Balsareny

17,67

La Sra. Ramírez manifesta que es continua incrementant el període mig de pagament
i demana més celeritat n els pagaments.
El Sr. Viu també considera convenient una major celeritat, però accepta el raonament
que se li va exposar que el retard era motivat, en bona part, per l’endarreriment en la
comptabilització motivat pel tancament de l’exercici.

10) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA
BALSARENY DE REBUIG ALS ATACS DEL GOVERN ESPANYOL I EL TC
CONTRA LES MESURES PER FER FRONT A LA POBRESA ENERGÈTICA I
HABITACIONAL
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ La pobresa energètica és una situació de desemparament en què es troben moltes
llars com a conseqüència de la precarietat econòmica de moltes famílies que pateixen
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la crisi i es veuen incapaces de fer front al pagament de la factura energètica dels seus
habitatges al trobar-se a l’atur, en una situació de sobreendeutament o de manca
d’ingressos suficients per arribar a final de mes. Aquesta situació de vulnerabilitat que
afecta a moltes persones els planteja haver d’escollir quines són les despeses
prioritàries per a la seva subsistència renunciant a l’alimentació o a un habitatge amb
una temperatura mínimament adequada per fer a les temperatures de l’hivern.
Des de la Comissió i el Parlament Europeu s’ha instat als Estats membres a adoptar
mesures per protegir als consumidors més vulnerables i a lluitar contra aquest fet que
va associat a d’altres situacions com l’atur o la lluita per conservar o accedir a un
habitatge digne. En aquest sentit, el Govern de Catalunya després de reunir-se amb la
Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya va aprovar el Decret Llei 6/2013,
ratificat pel Parlament, pel qual es modificava el Codi de Consum de Catalunya per
garantir que no es pugui interrompre el subministrament energètic deixant sense
calefacció als consumidors més vulnerables i prohibint la desconnexió durant els
mesos d’hivern.
La Generalitat va aprovar la norma amb l’objectiu que es fes efectiva la moratòria amb
la qual no es pogués tallar ni la llum ni el gas a aquelles famílies en situació de
vulnerabilitat entre els mesos de novembre i març.
El Decret Llei 6/2013 va ser anul·lat pel Tribunal Constitucional l’abril de 2015, després
que el Govern Rajoy interposés un recurs d’inconstitucionalitat, al·legant que s’envaïen
competències estatals en matèria de règim energètic.
Després de l’anul·lació del Decret Llei en matèria de pobresa energètica per part del
TC, el marc normatiu per la defensa de les persones més vulnerables i per afrontar els
problemes d’exclusió residencial i de pobresa energètica és la Llei 24/2015, de 29 de
juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica. Amb tot, el Govern del PP va interposar un recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei 24/2015, demostrant una vegada més la seva
manca de sensibilitat social.
Davant aquest nou atac el passat 3 de maig es va celebrar una cimera amb els grups
parlamentaris, els promotors de la iniciativa legislativa popular, la Taula d’entitats del
Tercer Sector Social, la Plataforma pel dret a un habitatge digne, els sindicats UGT i
CCO, representants del món local de l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
Catalana de Municipis, on es va acorda “deixar sense efectes pràctics la sentència del
Tribunal Constitucional amb una nova llei d’emergència social que reculli tot allò que
queda suspès, mantenint el compromís de tenir eines per donar resposta a les
necessitats d’habitatge i fer front a la pobresa energètica”.
Per tot el que s’ha exposat el Grup Municipal de Convergència i Unió proposa al Ple de
la corporació els següents
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

ACORDS:
PRIMER: Expressar el total rebuig a l’actuació del Govern espanyol promovent
recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables afectades per
una situació de pobresa energètica.
SEGON: Denunciar la manca de senilitat social del Govern espanyol, que malgrat els
requeriments comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica.
TERCER: Donar suport a l’acord de la cimera entre Govern, Parlament i entitats
municipalistes i socials d’elaborar ràpidament una nova normativa per recuperar eines
d’actuació en aquesta matèria per part de les administracions.
QUART: Demanar a les entitats bancàries que no s’aixequin de les taules de
negociació i alhora assumeixin corresponsablement el seu paper en la solució
habitacional necessària al nostre país.
CINQUÈ: Demanar al Tribunal Constitucional que no admeti a tràmit ni suspengui cap
article de la Llei 24/2015, de 29 de juliol, de mesures urgents per afrontar l’emergència
en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica.
SISÈ: Donar coneixement dels acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM), a
la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), al Síndic de greuges, a l’Agència
Catalana de Consum, a l’organització de Consumidors i Usuaris i a les entitats
d’aquest municipi que donen suport a les famílies més vulnerables.”

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez explica el contingut de la moció presentada i en defensa la seva
aprovació.
Tant el Sr. Viu com l’alcalde manifesten el suport als acords indicats.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.
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11) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ERC PER DEMANAR L’AMPLIACIÓ DE
LES BONIFICACIONS DELS PEATGES DE LA C16
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ ANTECEDENTS:
Des del passat 4 de gener, el Departament de Territori i Sostenibilitat està aplicant un
seguit de bonificacions a l’autopista C16 “amb l’objectiu d’optimitzar aquesta
infraestructura i facilitar les comunicacions entre la Catalunya Central i l’àrea de
Barcelona”. Aquestes bonificacions consisteixen en la gratuïtat del peatge de la
barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet interns a l’àrea de Manresa, mentre que a
la barrera lateral de Sant Vicenç de Castellet interns a l’àrea de Manresa, mentre que
a la barrera troncal el descompte és del 50% per al trànsit amb origen o destinació a la
comarca del Bages.
Les bonificacions s’apliquen per als vehicles lleugers que circulin de dilluns a
divendres no festius entre les 7:00 i les 10:30 i entre les 17:00 i les 21:00.
Aquestes bonificacions del 50%, però, només s’apliquen per als vehicles que entrin o
surtin de la C-16 pels enllaços 49 (Manresa Sud), 50 (Manresa Centre) i 54 (Sant
Fruitós de Bages), en tots dos sentits de la circulació.
Aquests descomptes, per tant, no s’apliquen per aquells vehicles venint de Sallent,
Balsareny o Navàs, entrin o surtin per l’enllaç 56 a Sant Fruitós de Bages, amb la qual
cosa, els vilatans d’aquests municipis estem respecte de la resta de la comarca ja que
ens obliga a anar fins a Sant Fruitós o Manresa per tal de poder gaudir d’aquestes
bonificacions.
Entenem que els vehicles que entrin o surtin per l’enllaç 56 de la C16 han de poder
gaudir de les mateixes bonificacions que els què ho fan per la resta d’enllaços abans
esmentats. Considerem que aquest és un greuge molt important que pateixen els
vilatans de Sallent, tenint en compte la perillositat de la C55.
Per tot això, el grup municipal d’ERC Balsareny, demana que es debatin i passin a
aprovació del Ple municipal els següents
ACORDS:
PRIMER: Exigir al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya que els vehicles que entrin o surtin per l’enllaç 56 de la C16 disposin dels
mateixos descomptes que aquells que ho fan pels enllaços 49, 50 i 54, en tots dos
sentits de circulació.
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SEGON: Traslladar aquesta moció al Conseller de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.”

INTERVENCIONS:

El Sr. Viu explica els motius que els han portat a presentar aquesta moció així com el
seu contingut.
Tant la Sra. Ramirez com l’alcalde manifesten el suport als citats acords i, aquest últim
també demana el suport a la proposta adoptada, al respecte, pel consell d’alcaldes.

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

12) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP D’ERC PER A LA PROMOCIÓ DE
PRODUCCIÓ I CONSUM D’ENERGIES NETES PER CONSOLIDAR LA SOBIRANIA
ENERGÈTICA LOCAL
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El 29 de desembre s’han dut a terme més de 2500 actes arreu del món, incloent a
Catalunya els de Barcelona, Tarragona i Girona entre d’altres, per tal d’aconseguir que
en la cimera que la COP21 celebra a Paris del 30 de novembre a l’11 de desembre els
governs signin un acord mundial per fer front al canvi climàtic i s’implementin les
mesures necessàries per impedir que l’augment de la temperatura del planeta
sobrepassi els 2 graus centígrads. Tots aquests actes volen ser una crida ciutadana
perquè els representants polítics es comprometin i prenguin mesures efectives per tal
de reduir les emissions de diòxid de carboni i iniciar una transició energètica basada
en les energies netes i en una gestió democràtica i adaptada a la futura disponibilitat
energètica.
El sistema energètic de Catalunya, sota el control administratiu de l’Estat espanyol, es
troba en una situació complexa amb un obligat predomini del consum en massa de
combustibles fòssils. Tots els àmbits científics internacionals estan d’acord en que són
aquests els principals responsables del canvi climàtic global.
L’Estat espanyol té competències totals en matèria d’energia i els successius governs
centrals han perllongat un model energètic insostenible on fins i tot es justifica
perllongar la vida de les actuals centrals nuclears quan existeixen alternatives a la
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substitució completa d’aquests perillosos sistemes de producció d’energia elèctrica per
energies renovables, juntament amb un ús més eficient de l’energia.
L’autoconsum elèctric és un dret cívic i un instrument clau a l’hora de crear un nou
model energètic sostenible i democràtic que ens permeti fer front a la realitat del canvi
climàtic. L’autoconsum contribueix a reduir la dependència energètica de l’exterior –
quelcom a tenir molt en compte en la construcció d’un nou estat – i genera energia
elèctrica de forma descentralitzada i respectuosa amb el medi ambient. D’altra banda,
incrementa l’eficiència energètica, millora la competitivitat de les empreses, crea
ocupació i fomenta l’economia local; a més, és una eina que, en mans de
l’Administració Pública, pot ajudar a pal·liar la pobresa energètica.
La situació legal en la que ens trobem actualment és el resultat de tot un seguit
d’iniciatives que s’inicien l’any 2011, quan des del govern de l’Estat es van aprovar
mesures que van significar la paralització de les inversions en energies renovables i la
imposició de llindars de potència per a les instal·lacions d’aquestes energies, a més de
retallades de les primes que rebien i havien rebut les renovables fins aquell moment,
amb caràcter retroactiu. Una clara estratègia per limitar la sobirania energètica tant de
la ciutadania com de les administracions públiques.
La culminació de les polítiques repressives de l’estat central ha estat el “Real Decreto
900/2015, de 9 d’octubre, por el que se regulan las condiciones administrativas,
técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energia eléctrica con
autoconsumo y de producción con autoconsumo” on culmina tot aquesta pressió
contra les energies renovables amb la imposició de sancions a la ciutadania que opti
per l’autoconsum i l’emmagatzematge d’energia, allunyant-se definitivament del model
de “balanç net i sobirà”, energèticament parlant, implantat en molts altres països del
nostre entorn.
Aquestes mesures en matèria de política energètica defineixen les prioritats de l’actual
administració de l’Estat cap a la potenciació de les grans empreses i oligopolis
energètics, oposada al desenvolupament de polítiques energètiques alternatives,
sostenibles, eficients i que prioritzin el benefici de la ciutadania deixant sense efecte,
entre d’altres l’autonomia local en matèria de subministraments.
Malgrat que les gran companyies energètiques mantenen encara privilegis que les
permeten mantenir les energies renovables en el rang de producció testimonial
existeixen iniciatives que aposten per l’objectiu d’oferir el màxim d’energia renovable,
de proximitat i al mateix preu que l’energia “bruta”, ajudant a transformar el nostre país
en un lloc més sostenible i més respectuós amb el medi.
Per tot l’exposat el grup municipal d’ERC Balsareny, demana que l’Ajuntament de
Balsareny

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: Manifesti la seva més gran oposició a la política energètica de l’estat
espanyol en especial en allò que fa referència a la penalització de l’autoproducció i
autoconsum d’energia verda i que ha culminat en l’aprovació del Reial Decret
900/2015, de 9 d’octubre, pel qual es regulen les condicions administratives, tècniques
i econòmiques de les modalitats de subministrament d’energia elèctrica amb
autoconsum i de producció amb autoconsum del qual en demana la seva derogació
immediata.
SEGON: Sol·liciti al Govern de la Generalitat que insti al Govern de l’Estat a eliminar
els impediments i traves injustificades a l’autoconsum i l’autogeneració elèctrica així
com a presentar el marc legal que garanteixi l’accés de la ciutadania a l’autogeneració
d’energies renovables, fent totes les simplificacions administratives possibles,
eliminants entrebancs i qualsevol aspecte discriminatori existent.
TERCER: Se sumi al nou canvi de paradigma energètic avaluant totes les possibilitats
de contractació de subministrament d’energia verda per aquelles dependències i
instal·lacions d’aquest Ajuntament que l’actual situació contractual li permeti per tal de
promoure la producció i consum d’aquest tipus d’energia al seu municipi amb l’objectiu
d’avançar cap a la total sobirania energètica local.”

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu explica el contingut de la moció i mostra el desacord del seu grup amb
l’actuació del govern de l’estat al respecte. També proposa estudiar la viabilitat
d’adherir-nos a l’associació Som energia.
La Sra. Rovira indica que, en el pressupost, ja s’estan fent passos en aquest sentit
com ara la caldera de biomassa o la millora de l’eficiència energètica.
La Sra. Ramírez exposa que el preu de l’energia ve determinat per l’estat, que ens
trobem en una situació òptima per produir energia renovable i no haver de dependre
de tercers, que després d’haver presentats diverses mocions sobre aquest tema,
mostra la posició favorable del seu grup al respecte
L’alcalde també expressa el vot favorable del seu grup fent referència a experiències
d’altres municipis al respecte i a la conveniència de buscar l’ autogestió energètica.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat.
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El Sr. Alcalde, en aplicació, per remissió de l’article 113 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, de l’article 91.4 d’aquest reglament,
argumenta la conveniència d’incorporar un punt a l’ordre del dia per urgència.
Per unanimitat dels membres del Ple s’acorda incloure, per urgència, el següent punt a
l’ordre del dia:

APROVACIÓ, SI ESCAU, PER LA COMMEMORACIÓ DEL 28 DE JUNY, DIA DE
L'ORGULL I ALLIBERAMENT LGBTI
La Sra. Rovira demana incloure també la commemoració del dia el 17 de maig, dia
internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia, esmena que és acceptada
per la resta de grups.
En conseqüència es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ El 28 de juny de 1969 a Nova York, la població LGBT va sortir al carrer per demanar
la plena igualtat jurídica i social, després d’una batuda policial en un bar d’ambient gai,
on va morir un jove porto-riqueny. Des de llavors cada 28 de juny es commemora a
nivell internacional el Dia de l'Orgull i alliberament de les persones lesbianes, gais,
bisexuals, transgènere i intersexuals.
A Catalunya i a l'Estat, fruït de la lluita social de les persones i organitzacions LGBTI
s'ha avançat de manera important i de la Llei de Perillositat Social que durant la
dictadura franquista castigava l'homosexualitat s'ha passat al reconeixement del
matrimoni i adopció per part de parelles del mateix sexe. A Catalunya, a més el 10
d'octubre de 2014 el Parlament de Catalunya aprovava la llei per a garantir els drets
de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la
bifòbia i la transfòbia. Una llei pionera a Catalunya i a l'Estat, aprovada amb un ampli
suport parlamentari i del teixit associatiu.
La llei en l'article 3.4 del seu Títol Preliminar estableix que 'la Generalitat i els ens
locals han de garantir el compliment d'aquesta llei i promoure les condicions per a ferla plenament efectiva en els àmbits competencials respectius".
Però la llei, si bé és una eina imprescindible no canvia la realitat de manera automàtica
i encara avui se segueixen produint discriminacions de tot tipus i en diversos àmbits
per raó d'orientació sexual i/o identitat de gènere tal com demostra l'informe del 2015
de l'Observatori Contra l'Homofòbia presentat recentment.
En aquest sentit, el Ple del Consell Comarcal del Bages del passat 4 d'abril aprovava
el Pla d'Igualtat que contemplava en la seva línia 5 l'impuls de polítiques per tal de
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donar compliment a la llei i garantir de manera efectiva els drets de les persones
LGBTI.
És per tots aquests motius que es proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
PRIMER: L'Ajuntament de Balsareny commemorarà d'ara endavant el 17 de maig, dia
internacional contra la homofòbia, la transfòbia i la bifòbia i el 28 de juny dia
Internacional de l'Orgull i l'alliberament de les persones LGTBI i com a mostra visible
del seu compromís per la igualtat efectiva penjarà la bandera de l'arc de sant martí a la
façana de l'Ajuntament.
SEGON: L'Ajuntament incorporarà la no discriminació cap a les persones LGTBI entre
les seves polítiques amb l'impuls d'accions concretes que en col·laboració amb les
mesures que s'impulsin des del Consell Comarcal del Bages donin compliment a la llei
i garanteixin la igualtat efectiva de les persones LGTBI. “

INTERVENCIONS:
La Sra. Fabián indica que des del Consell Comarcal del Bages s’insta al compromís
polític en polítiques d’igualtat.
L’alcalde explica que cal parlar-ne ja que seria interessant fer un pla d’igualtat a
l’escola ja que així s’evitarien situacions de booling o assetjament escolar.
La Sra. Orriols posa de manifest que aquesta qüestió l’ha de decidir l’escola.

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

13) 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,
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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.
La Sra. Rovira demana que se’ls enviï còpia d’un decret de protecció de la legalitat
urbanística.
La Sra. Ramírez demana informació sobre el contracte de substitució d’un vigilant
local, indicant l’alcalde que s’ha contractat tenint en compte la borsa de treball i el
període de contractació.
b) PRECS I PREGUNTES

S’efectuen les següents intervencions:
SR. VIU
1.
Demana informació en relació a la finca de la zona industrial de les Malloles on hi ha
abocaments de residus.
El Sr. Aguilera explica l’expedient que s’ha iniciat al respecte per l’Ajuntament així com
els que hi ha per part de l’Agència Catalana de Residus.

2.
S’interessa per un requeriment que es va realitzar en un solar de la carretera de
Manresa.
El Sr. Aguilera explica que l’objectiu és que tapin un forat on s’acumula aigua.

3.
Demana informació relativa a la contractació dels serveis de telefonia, ja que van
veure que hi havia diferents lots i diferents empreses.
L’alcalde indica que cal revisar aquests contractes.
El secretari, que subscriu, informa que l’acord fa referència a la pròrroga d’una
contractació conjunta que es va realitzar entre diferents administracions públiques, en
les que hi ha diferents lots en funció de veus i dades i on els adjudicataris també van
ser empreses distintes.

4.
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Sol·licita informació sobre una llicència per gossos perillosos on no es fa referència a
l’ordenança municipal, sinó sols de la llei.
L’alcalde explica que va parlar amb la propietària i que se li va informar de l’ordenança
municipal.

5.
Demana com està el contracte del bar de la piscina
L’alcalde explica que el contracte és sols per aquest estiu i que, finalment, sols hi ha
hagut una oferta entre les diferents persones interessades. Caldrà valorar què es fa de
cara a un proper exercici. També explica els criteris de valoració que s’han tingut en
compte.

La Sra. Ramírez demana si s’ha tingut en compte la inversió que l’adjudicatari ha
hagut de fer, si amb l’anterior concessionària es va resoldre el tema de la llum i si es
contempla renovar a l’adjudicatària per la temporada vinent.
L’alcalde explica que amb l’anterior es va tancar tot i no queda res pendent.

SRA. ROVIRA
1.
Exposa que darrera la llar d’infants hi ha un altre grafiti. Aquesta qüestió genera un
debat entre els assistents sobre la conveniència de prohibir o potenciar els grafitis en
alguns indrets determinats.

2.
També, en el mateix indret, comenta que hi ha una font que queda amb funcionament i
que és una zona que hi ha vidres i burilles.
L’alcalde analitza solucions alternatives i planteja la possibilitat de posar fanals per
evitar que sigui un punt de concentració.

SRA. ORRIOLS
1.
En relació a la problemàtica del mosquit tigre, del qual ja s’han adoptat acords en
plens anteriors, indica que no li consta que s’hagi iniciat res al respecte, com ara la

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

redacció d’una ordenança o un programa de neteja d’imbornals i demana que es facin
les actuacions necessàries.
La Sra. Ramírez indica que també cal fer el mateix per prevenir el virus zika. Demana
que es faci difusió de les recomanacions al respecte.
El Sr. Aguilera explica que l’empresa que fa la desratització i desinsectació ja està
alerta.

2.
En relació a la relació de subvencions a la Diputació de Barcelona comenta que, tot i
que no s’ha concretat la demanda d’informació que vàrem sol·licitar al respecte, ara ja
s’ha publicat la informació de les sol·licituds efectuades i pensa que la reflexió a
realitzar és que està poc treballat, ja que es demanen coses que considera que no són
les més adequades, ofereix el suport del seu grup i posa de manifest que cal tenir un
bon projecte.
A les 22:17h. s’incorpora a la sessió la Sra. Meritxell Fenoy Ruiz.
Tant el Sr. Viu com la Sra. Ramírez fan referència a que diferents càrrecs del govern
de la Diputació, dels respectius partits, expliquen que cal preparar bé i amb temps les
sol·licituds efectuades, ja que és la única manera de que tinguin possibilitats de ser
ateses.
L’alcalde explica alguna de les subvencions concedides i n’explica altres que no s’han
estimat perquè cal un projecte previ.
El Sr. Otero explica que també s’ha sol·licitat suport per realitzar el pressupost
participatiu.
La Sra. Orriols s’interessa per com està la subvenció de les Meses de concertació de
la Diputació, fent referència que es pot intentar posar-hi més projectes.
L’alcalde explica que cal parlar-ne i s’està a l’espera de resposta de la Diputació.
N’explica el funcionament i indica que es decidirà entre totes els projectes que
finalment es subvencionin.

SRA. RAMÍREZ

1.
Demana la còpia del resum del Consorci del Bages per a la gestió de residus que ja va
demanar en el darrer ple.
El Sr. Aguilera s’excusa i li dóna una còpia.
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2.
Indica que tenint en compte l’ avenç de les noves tecnologies i per facilitar els tràmits
amb la Generalitat amb signatura electrònica demana que l'Ajuntament sigui entitat
col·laboradora per treure la targeta de signatura electrònica o certificat digital per les
entitats del poble, (www.idcat.cat), molts municipis del Bages i Berguedà ja fan els
tràmits. La Generalitat ja obliga a les entitats a fer molts tràmits amb signatura
electrònica.
L’alcalde indica que no hi ha d’haver problema, sempre que sigui possible legalment i
tècnicament.

3.
Pregunta com va ser que un grup de ball de sevillanes es derivés al “Casino” i que ara
sembla ser que els hi fan pagar una quota.
L’alcalde explica com va anar tot el procés, que hi ha hagut una entesa entre aquest
grup i els representants del Casino i que l’únic que es demana, per part d’aquesta
entitat, és que algunes persones d’aquest grup que han d’utilitzar el casino es facin
socis d’aquesta entitat, que són 10 euros l’any.

4.
En data 8 de febrer de 2016, els serveis tècnics municipals han realitzat un informe
indicant la finalització de les obres de la Casa Torrents, voldríem saber com s'ha tancat
econòmicament l'obra.
El Sr. Aguilera indica que ho mirarà i li dirà.

5.
Indica que a l’acta 13/2016 de 31 de març, Concedir la subvenció per import de
135,96 €, a l’expedient número 2/2016 d’ajut d’urgència social, demana per quin motiu
s'atorga aquest ajut? i Quan tindrem unes bases d’ajuts socials més personalitzades?.
L’alcalde n’explica el concepte.

6.
Demana informació sobre una subvenció per la fira d’ecosalut que va desestimar la
Diputació. També van demanar la sala del Sindicat i es va desestimar, en demana els
motius.
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El Sr. Otero explica que es va sol·licitar la subvenció a la Diputació però que
possiblement es va desestimar per manca de definició del projecte. La fira es farà igual
però amb menys pressupost.
En relació a la denegació de la sala el Sindicat, l’Alcalde explica que no era per la fira
sinó per organitzar un curs.

7.
Demana quantes persones van assistir al curs de percussió i quin cost ha tingut per
l’Ajuntament, ja que s’han recaptat 56,10€.
L’alcalde i la Sra. Fabián indiquen que 5 persones, i que no ha tingut cap cost directe
per l’Ajuntament.

8.
Realitza un prec relatiu a que es tingui en compte l’eficiència energètica en els
equipaments municipals.

9.
Fa referència a que el 17 de maig s’inicia la campanya d’ozó, que finalitza el 15 de
setembre, del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya,
demana l’adhesió a aquesta campanya pel seguiment dels nivells de contaminació
atmosfèrica, donat que hi ha dades de la contaminació de l’aire del municipi d’antigues
campanyes que s’havien fet, i cal fer-ne un seguiment.
El Sr. Aguilera explica que s’estudiarà la seva conveniència i que es va demanar
també pressupost per una unitat mòbil.

FORNELLS

1.
En el mes de maig observa que hi torna haver sancions de trànsit amb retirada de
punts. També explica que hi ha vigilants que no porten el cinturó i demana que se’ls
recordi que l’han de portar.
La Sra. Ramírez demana que s’unifiquin criteris.

2.
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Demana a l’alcalde les següents qüestions o matisacions en relació a una entrevista
seva al diari El punt avui.
a) En relació a la igualtat de gènere sembla que sigui un aspecte que ho hagin
implantat des del seu govern, quan tots estan per aquesta igualtat de
gènere i fa anys que es treballa aquest tema.
b) En relació a la partida de despesa social, que sembla que aquest govern
l’ha incrementat, indica que és la mateixa que hi havia des de l’inici i que
part ja es va gastar en els sis mesos de govern de Convergència.
L’alcalde explica que va dir que aquesta era la percepció de la gent, que amb el
canvi de govern ara es poden demanar més ajudes. Seguidament s’origina un
debat sobre el tema dels ajuts socials en que també hi participen el Sr. Aguilera
i les Sres. Ramírez i Fabián.
c) Llegeix la part de la notícia que fa referència al POUM i posa de manifest
que hi ha una incoherència ja que primer parla d’insostenibilitat i després de
sostenibilitat.
L’alcalde explica que la insostenibilitat fa referència al món, mentre que el
poble si que és sostenible.

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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