AJUNTAMENT DE BALSARENY

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

Número Acta: 5/2016
Caràcter: Ordinari
Lloc: Sala de plens de l’Ajuntament de Balsareny
Data: 28 de juliol de 2016
Objecte: Realitzar sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Balsareny sota la
presidència de l’alcalde, Albert Neiro Roman
Horari: Inici: A dos quarts de nou del vespre (20:30h)
Acabament: Passen sis minuts de les deu del vespre (22:06h)
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
Absent:
Meritxell Fenoy Ruiz
Secretari:
Josep Alfons Montraveta i Torrebadella.
ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ:
1. Proposta d’aprovació de les actes de les sessions anteriors de 26/5/2016 i
30/5/2016
2. Aprovació, si escau, abonament al persona funcionari i laboral de l’Ajuntament
de la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012
3. Aprovació, si escau, relatiu a l’aprovació del compte de gestió i recaptació de
tributs municipals i de multes de l’exercici 2015 elaborat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
4. Aprovació, si escau, adhesió al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
5. Donar compte del decret d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’exercici
2015
6. Donar compte de diverses contractacions de personal
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7. Moció presentada pel grup de Convergència de Balsareny en defensa dels drets
i deures de les persones grans
8. Moció presentada pel grup de Convergència de Balsareny de denúncia de les
pràctiques antidemocràtiques i fraudulentes del govern espanyol
9. Control i fiscalització dels òrgans de govern
a) Donar compte de les resolucions als efectes de control i fiscalització dels
òrgans de govern
b) Precs i preguntes”

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:
L’alcalde, senyor Albert Neiro Roman, prèvia comprovació pel Secretari de l’existència
de quòrum suficient, obre la sessió i, seguidament, es tracten els següents punts de
l’ordre del dia.
1) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
DE 26/5/2016 I 30/5/2016
L’alcalde demana si algun membre de la Corporació ha de formular alguna observació
a les minutes de les actes de les sessions anteriors, realitzades el dia 26 i 30 de maig
de 2016.

VOTACIÓ:
Sotmesa l’acta a votació ordinària, és aprovada per unanimitat dels assistents.

2) APROVACIÓ, SI ESCAU, ABONAMENT AL PERSONAL FUNCIONARI I
LABORAL DE L’AJUNTAMENT DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ La Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de
pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016, preveu que cada administració
pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada,
una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les
quantitats encara no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga addicional
de complement específic o pagues addicionals equivalents corresponents al mes de
desembre de 2012, per aplicació del Reial decret –llei 20/2012.
Les quantitats que es podran abonar per aquest concepte, sobre l’import deixat de
percebre per cada empleat, seran les equivalents a la part proporcional corresponent
a 88 dies pendents de cobrar de la paga extraordinària de desembre de 2012, paga
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addicional de complement específic i pagues addicionals de mes de desembre de
2012. El referit còmput de la part de la paga extraordinària i pagues addicionals, si
escau, es realitzarà d’acord amb les normes de la funció pública aplicables a cada
administració i, en cas de personal laboral, a les normes laborals i convencionals
vigents en el moment en que es van deixar de percebre les referides pagues.
L’aprovació d’aquestes mesures les haurà d’adoptar cada administració i estaran
condicionades al fet que la seva situació econòmica financera ho faci possible.
A aquest efecte el secretari interventor ha emès, en data 7 de juliol de 2016, un
informe en què acredita que la situació econòmica financera de l’Ajuntament pot
assumir la devolució prevista per la citada disposició addicional dotzena.
El pressupost de l’Ajuntament per l’any 2016 hi ha consignació adequada i suficient
per atendre aquesta despesa.
En conseqüència,
S’ACORDA:
PRIMER: Aprovar, d’acord amb la Disposició Addicional dotzena de la Llei 48/2015, de
29 d’octubre, de pressupostos generals de l’Estat per l’any 2016, l’abonament al
personal funcionari i laboral de l’Ajuntament, al qual efectivament se li van reduir les
seves retribucions, d’acord amb el Reial Decret-llei 20/2012, l’import equivalent a la
part proporcional corresponent als 88 dies pendents de liquidar de la paga
extraordinària de desembre de 2012, paga addicional de complement específic i
pagues addicionals. El còmput d’aquests imports de la part de la paga extraordinària i
pagues addicionals, si escau, es realitzarà d’acord amb les normes de la funció
pública aplicables a cada administració i, en cas del personal laboral, amb les normes
laborals i convencionals vigents en el moment en què es van deixar de percebre les
referides pagues.
SEGON: Autoritzar i disposar la despesa amb càrrec a les aplicacions pressupostàries
corresponents a les despeses de personal del pressupost general de l’Ajuntament per
a l’any 2016.”

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez indica que l’adopció d’aquest acord ha estat possible gràcies a
l’aprovació del pressupost de l’Ajuntament que va ser consensuat amb el nostre grup i
la resta de l’oposició.
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VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.

3) APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ DE
TRIBUTS MUNICIPALS I DE MULTES DE L’EXERCICI 2015 ELABORAT PER
L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Examinat el compte de gestió i recaptació de tributs municipals i de multes de
l’exercici 2015, presentat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona i trobat conforme.
Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:
PRIMER: Aprovar el compte de gestió i recaptació de tributs municipals i de multes
elaborat per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona i referit a
l’exercici econòmic de 2015.
SEGON: Notificar aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de
Barcelona.”

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramirez explica que el seu grup s’abstindrà atès que, per exemple, no es
comparteixen els criteris per la imposició de multes.

VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per 8 vots a favor dels grups de
GdB i ERC i 2 abstencions del grup de CiU.

4) APROVACIÓ, SI ESCAU, ADHESIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL
DESENVOLUPAMENT
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Es sotmet a consideració del ple el següent dictamen:
“ Partint dels objectius fundacionals, el Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament orienta els esforços a contribuir des de l’àmbit català al
desenvolupament dels països desfavorits mitjançant la constitució d’un fons econòmic
que finança projectes d’ajuda a aquests països i campanyes de sensibilització a
Catalunya sobre la cooperació internacional i la solidaritat.
És per aquest motiu que l’Ajuntament de Balsareny adopta els següents
ACORDS:
PRIMER: Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament de Balsareny al Fons Català de
Cooperació al Desenvolupament i, en conseqüència, acceptar-ne els estatuts.
SEGON: Abonar la quota anual de soci establerta per l’Assemblea General (amb un
barem que té en compte el nombre d’habitants del municipi).
TERCER: Assumir el compromís de dotar pressupostàriament una partida, per
aportació anual al Fons Català, amb destinació al finançament de projecte de
cooperació i solidaritat.
QUART: Expressar la voluntat d’incrementar les responsabilitats econòmiques vers la
cooperació, tot apropant-les al 0,7% dels ingressos propis.
CINQUÈ: Col·laborar en la tasca de divulgació del Fons Català, entre la ciutadania del
municipi.
SISÈ: Designar com a interlocutor de l’Ajuntament de Balsareny davant del Fons
Català de Cooperació al Sr. Albert Neiro Roman.
SETÈ: Notificar aquests acords a la Junta del Fons Català per tal que l’Assemblea
General ratifiqui la sol·licitud i l’Ajuntament de Balsareny adquireixi la condició de soci.”

INTERVENCIONS:
El Sr. Viu explica el vot favorable del seu grup ja que respon a una iniciativa que en el
seu moment van presentar.
La Sra. Ramírez també manifesta que després de fer aquesta petició a través d’una
moció aprovada al ple veuen aquesta adhesió molt positiva i, per tant, anuncia el vot
favorable del seu grup. Demana també que els hi agradaria que es fes el mateix amb
altres mocions aprovades pel ple que s’han quedat al calaix. Alhora, demana si hi ha
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alguna relació d’aquest acord amb el Fons Català de Cooperació Local, aspecte que, a
indicació de l’alcalde, el secretari que subscriu, explica en sentit negatiu.

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

5) DONAR COMPTE DEL DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL
PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015
Es dóna compte al Ple que per decret d’Alcaldia de 2 de maig de 2016 es va aprovar la
Liquidació del Pressupost de 2015, acord que es transcriu literalment a continuació.

“D E C R E T 32 / 2016
ANTECEDENTS
1. Elaborada la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 s’obté, a 31 de desembre
de 2015, el resultat següent:

Pressupost de despeses:
Exercici en curs
Pressupost inicial de despeses:
Modificacions de despeses:
Pressupost definitiu de despeses:
Despeses compromeses:
Obligacions reconegudes netes:
Pagaments realitzats:
Obligacions pendents de pagament ex.corrent:

3.544.504,00
241.614,71
3.786.118,71
3.088.828,88
3.088.544,79
2.959.142,93
139.237,37

Exercicis tancats
Saldo d’obligacions reconegudes pendents de pagament a 1-1-2015:
Modificacions saldo inicial i anul·lacions:
Total obligacions:
Prescripcions
Pagaments realitzats
Obligacions pendents de pagament ex.tancats:

130.200,37
0,00
130.200,37
0,00
129.984,69
215,68
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Pressupost d’ingressos:
Exercici en curs
Pressupost inicial d’ingressos:
Modificacions d’ingressos:
Pressupost definitiu d’ingressos:
Drets reconeguts nets:
Recaptació neta:
Drets pendents de cobrament ex.corrent:

3.544.504,00
241.614,71
3.786.118,71
3.275.054,84
2.867.596,86
407.457,98

Exercicis tancats
Saldo de drets pendents de cobrament a 1-1-2015:
Modificacions de saldo inicial:
Drets anul·lats:
Drets cancel·lats:
Recaptació:
Drets pendents de cobrament ex. tancats:

1.702.179,35
0,00
-104.375,34
0,00
855.941,72
741.862,29

Resultat pressupostari de l’exercici:
a. Operacions corrents (cap. I a V)
3.023.376,87
b. Altres operacions no financeres (cap. VI iVII)
118.718,37
3.142.095,24
1. Total operacions no financeres (a + b)
2. Actius financers (cap. VIII)
0,00
3. Passius financers (cap. IX)
132.959,60
(+) Drets reconeguts nets
3.275.054,84
a. Operacions corrents (cap. I a V)
2.539.862,46
b. Altres operacions no financeres (cap. VI i VII)
373.776,55
2.913.639,01
1. Total operacions no financeres (a + b)
2. Actius financers (cap.VIII)
0,00
3. Passius financers (cap. IX)
174.905,78
(-) Obligacions reconegudes netes
3.088.544,79
186.510,05
Resultat pressupostari no ajustat
(-) Desviacions positives de finançament de l’exercici
132.959,60
(+) Desviacions negatives de finançament de l’exercici
211.550,19
(+) Oblig. reconegudes finançades amb romanent líquid de 0,00
tresoreria
Resultat pressupostari ajustat
265.100,64
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2. D’acord amb l’article 191.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual
s’aprova el text refós de la llei reguladora de les hisendes locals i l’article 101.1 del RD
500/1990, que desenvolupa la Llei d’hisendes locals en matèria pressupostària, es
preveu que per quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents
de cobrament que es considerin de difícil o impossible recaptació. Al respecte s’han
aplicat els percentatges mínims establerts a la normativa aplicable així com les
recomanacions establertes per la sindicatura de comptes, incrementats per aquelles
previsions singulars que, justificadament, s’ha considerat convenient aplicar com a
mesura de prudència comptable. Alhora, per obtenir l’import del romanent de tresoreria
no compromès s’ha deduït l’import del Romanent de tresoreria destinat al finançament
d’incorporacions de Romanent. Del romanent de tresoreria no compromès, s’ha de
restar l’import afectat per l’article 32 de la Llei 2/2012, que és equivalent a l’import de
la capacitat de finançament obtinguda a la liquidació. La destinació de l’import afectat
pot ser: a) la reserva per un fons de solvència d’un import equivalent al necessari per
complir els terminis de pagament establerts a la normativa aplicable i d’acord amb les
previsions del pla de tresoreria, b) la diferència es podrà destinar al finançament
d’inversió sostenible, sempre que es compleixi el termini mig de pagament i fins el límit
de no generar necessitat de finançament a 2015, c) a reduir l’endeutament net.
Considerant que la quantia del fons de solvència a que anteriorment s’ha fet esment és
inferior a la necessària per garantir el pagament de les obligacions dins el termini legal
establert a tal efecte, és proposa reservar una part del romanent de tresoreria no
afectat per l’article 32 de la Llei 2/2012 a complementar el citat fons de solvència.
Romanent de tresoreria exercici 2015:
1.
2.

3.

I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

(+)
(+)
(+)
(+)
(+)
(-)
(-)
(+)
(+)
(+)
(-)

Fons líquids a la tresoreria a final d’exercici
Deutors pendents de cobrar a final de l'exercici
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
cobraments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Obligacions pendents de pagament a final de l’exercici
del pressupost corrent
del pressupost tancat
d’operacions no pressupostàries
pagaments realitzats pendents d’aplicació definitiva
Romanent de tresoreria total (1+2-3)
Saldos de dubtós cobrament
Romanent de tresoreria afectat
Romanent de Tresoreria per a despeses generals (I-II-III)
Romanent compromès a incorporar amb càrrec al Romanent
general
Romanent de Tresoreria no compromès (IV-V)
(-) Pagaments pendents aplicar + Devol. Ingrés pendents pagar
(-) Romanent de Tresoreria afectat article 32 Llei 2/2012

1.233.332,94
1.284.900,66
407.457,98
741.862,29
135.580,39
0,00
318.076,20
139.237,37
215,68
178.691,29
-68,14
2.200.157,40
563.318,42
118.509,11
1.518.329,87
0,00
1.518.329,87
-68,14
-114.108,82
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IX
X
XI

Romanent de Tresoreria no afectat Llei 2/2012 (VI-VII-VIII)
1.404.152,91
(-) Proposta de reserva voluntària de RTG per assoliment fons
-424.035,18
solvència Pla Tresoreria
Romanent de Tresoreria no afectat ni del que es proposa
980.117,73
reserva

3. Respecte als requeriments de la llei orgànica 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, la liquidació de l’exercici 2015 no compleix tots
els objectius marcats en l’esmentada llei. Hi ha capacitat de finançament positiva, es
compleix el límit del deute viu, però no es compleix la regla de la despesa. Al no
complir la regla de la despesa caldrà, aprovar un Pla econòmic financer (PEF) que
haurà de ser presentat al Ple en el termini d’un mes des de la data de l’aprovació
d’aquesta liquidació. El ple disposarà d’un termini màxim de 2 mesos des de la seva
presentació per aprovar-lo. Posteriorment caldrà remetre’l a l’òrgan de tutela financera
de la Generalitat qui es serà responsable de la seva aprovació i seguiment. La
concreció dels càlculs emprats per la determinació del compliment dels esmentats
objectius es detalla en l’informe específic inclòs a l’expedient de la liquidació.
Capacitat / necessitat de finançament:
(+)
(-)
(+/-)

Ingressos dels capítols I a VII
Despeses dels capítols I a VII
Ajustaments SEC 95
Capacitat (+) o necessitat (-) de finançament

3.142.095,24
2.913.639,01
-114.279,27
114.176,96

Regla de la despesa:
Base exercici anterior
Taxa límit aprovada pel Ministeri
Valoració de canvis normatius sobre recaptació
Valor màxim base de l'exercici

2.370.000,10
1,3 %
0,00
2.400.810,10

Despeses dels capítols 1 a 7, llevat d’interessos
Ajustaments SEC95
Aplicacions no financeres, llevat interessos

2.912.232,31
68,14
2.912.300,45

Ingressos Cap 4 i 7 procedents d'AAPP
Desviacions
Despesa finançada amb subvencions

330.015,46
-59.044,15
389.059,61

Ajustament consolidació operacions entre el grup
Base de la despesa exercici actual
Marge a la Regla de la Despesa

0
2.523.240,84
-122.430,74
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Objectiu del deute a 31-12-2015:

Deute viu en termes SEC95 (amb deute per devolució PIE)
% d’endeutament sobre els ingressos corrents (s/ 3.023.376,87 €)
Deute viu en termes de Tutela Financera (sense PIE)
% d’endeutament sobre els ingressos corrents (s/ 3.023.376,87 €)

650.480,13
21,52 %
604.256,44
19,99 %

FONAMENTS DE DRET
1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada
partida pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits
definitius, les despeses autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els
pagaments ordenats i els realitzats.
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de
manifest les previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els
drets reconeguts i anul·lats, i la recaptació neta.
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del
pressupost, s’hauran de determinar:
•
•
•
•

Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31
de desembre
El resultat pressupostari de l’exercici
Els romanents de crèdit
El romanent de tresoreria

4. L’article 3 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera preveu que la elaboració, aprovació i execució dels pressupostos i altres
actuacions que afectin a les despeses o ingressos dels diferents subjectes compresos
en l’àmbit d’aplicació d’aquesta llei, es realitzarà en un marc d’estabilitat
pressupostària, coherent en la normativa europea.
5. Vist l'informe del Secretari-interventor i consultat el regidor d'Hisenda.
6. Fent ús de les atribucions que em confereix l'article 191.3 del Reial Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de
les hisendes locals.
RESOLC:
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PRIMER: Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2015 que, en termes
consolidats, figura a la part d’antecedents d’aquesta resolució i d’acord amb el detall
que consta a l’expedient administratiu.
SEGON: Proposar que no es disposi d’un import de 424.035,18 € del romanent de
tresoreria no afectat per l’article 32 de la Llei 2/2012, a l’efecte de disposar d’un fons
de solvència suficient per complir amb els terminis de pagament establerts.
TERCER: Que, d'acord amb l'article 193.4 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, es
doni compte al Ple de la Corporació i es transmeti còpia de l'expedient a
l'Administració de l'Estat i a la Delegació Territorial a Barcelona de la Generalitat de
Catalunya.”
INTERVENCIONS:

La Sra. Ramírez indica que, en bona part, l’existència d’aquest romanent es deu a la
gestió de l’anterior govern de CiU i remarca la bona herència que van deixar i
encoratjar a l’equip actual a continuar amb la mateixa línia.
També manifesta que “ malauradament, s’ha trencat la regla de la despesa, que a
esperes de les mesures a adoptar per l’ajuntament, creiem que amb la feina que s’ha
fet aquests anys serà fàcil arribar als objectius establerts.”

6) DONAR COMPTE DE DIVERSES CONTRACTACIONS DE PERSONAL
Es dóna compte al ple que s’han realitzat les següents contractacions de personal:
Per decret d’alcaldia número 46/2016 de data 8 de juny de 2016, es va nomenar, pel
període comprès entre el 13 de juny de 2016 i fins que la persona substituïda es
reincorpori al seu lloc de treball, com a funcionari interí, al Sr. Carlos Pérez de
Mendiguren Echevarría, amb DNI 39.345.841V, pel lloc de treball de vigilant local, de
l’escala d’administració especial, subescala serveis especials.
Per decret d’alcaldia número 48/2016 de data 13 de juny de 2016, es va contractar a
la Sra. Ana Belen Clavero Pichardo amb DNI número 39.379.191V, mitjançant
contracte laboral per obra o servei determinat amb una jornada parcial de 25
hores/setmana. Aquest contracte està subvencionat pel Consell Comarcal del Bages
en el marc del projecte RUBIK convocatòria 2015-2016. La categoria serà d’ajudant de
peó de neteja, control i manteniment d’instal·lacions i infraestructures municipals. El
període de contracte és de 6 mesos, comptadors des del dia 15 de juny de 2016.
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Per decret d’alcaldia número 49/2016 de data 17 de juny de 2016, es va contractar a la
Sra. Queralt Garcia Ruscalleda amb DNI número 41.579.872N, en règim laboral
d’interinitat i amb una jornada a temps parcial de 25 hores/setmana per tal d’ocupar el
lloc de treball de treballadora familiar el dia 29 d’agost de 2016 en substitució de la
Sra. Josefa Pascual, de baixa per incapacitat, i fins que aquesta persona es reincorpori
al seu lloc de treball o la relació laboral s’extingeixi per qualsevol de les altres causes
legalment establertes.
Per decret d’alcaldia número 50/2016 de data 17 de juny de 2016, es va contractar a la
Sra. Petronila Molina Gómez, amb DNI número 39.361.826V, en règim laboral
d’interinitat, amb una jornada a temps parcial de 25 hores setmanals, pel lloc de treball
de treballadora familiar, per cobrir la substitució d’incapacitat laboral de la Sra.
Montserrat Soler Escudé des del dia 21 de juny de 2016 i fins la reincorporació de la
persona substituïda.
Per decret d’alcaldia número 54/2016 de 29 de juny de 2016, es va contractar a la Sra.
M. del Carmen Tripiana López, amb DNI número 39.369.428Y, en règim laboral
d’interinitat i amb jornada a temps parcial (16 hores/setmana) per tal d’ocupar el lloc de
treball d’educadora social, des del dia 7 de juliol de 2016 i fins que aquesta plaça no es
proveeixi amb caràcter fix mitjançant el corresponent procediment selectiu.

La Sra. Ramírez s’interessa i demana diferents qüestions relaciones amb el cost,
durada i procediment selectiu de la contractació realitzada en el marc del projecte
RUBIK.
L’alcalde respon a les qüestions plantejades.

7) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONVERGÈNCIA DE BALSARENY EN
DEFENSA DELS DRETS I DEURES DE LES PERSONES GRANS
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Les persones grans mereixen ser respectades, tenir una vida digna i mantenir el seu
dret a decidir.
Representen valors universals com la saviesa i l’experiència. Són el passat, el present
i també el futur de la nostra societat i la memòria del nostre país. Per això, és just i
necessari que tothom vetlli per la seva integritat. Perquè el patrimoni més important de
la humanitat és la humanitat mateixa.
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La població mundial està envellint de forma creixent. Actualment, a Catalunya el
17,3% de la població té més de 65 anys (1.309.023 persones), i les projeccions
auguren un creixement d’aquest grup del 26% en el conjunt de Catalunya l’any 2021.
És responsabilitat de tots que es compleixin els drets i deures de les persones grans.
Atès que les persones que necessiten una assistència integral per dur a terme les
activitats de la vida diària, persones amb cert grau de dependència, que requereixen
d’una atenció i supervisió constant, per satisfer les seves necessitats han de substituir
la seva llar per una residència per causes sociofamiliars.
Atès que durant molts anys la residència, Casal Verge de Montserrat gestionada per la
Fundació privada del Casal Verge de Montserrat ha donat aquesta assistència integral
a la gent gran del nostre municipi amb continuïtat en el temps des dels anys quaranta.
Atesa a la preocupació de l’Associació de Residents, Familiars i Amics del Casal a que
es puguin ocasionar danys en el funcionament i en els residents, perjudicis als seus
treballadors i en conseqüència que es vegi afectada la imatge del centre, el grup
municipal de Convergència de Balsareny, per tot el que hem exposat, proposem al Ple
de l’Ajuntament de Balsareny els següents
ACORDS:
PRIMER: Vetllar pels drets i deures de les persones grans.
SEGON: Col·laborar i establir ponts, a través de serveis socials, perquè la residència
Casal Verge de Montserrat compleixi la característica d’establiment amb caràcter
social i compleixi amb les funcions d’assistència integral a la persona amb
dependència, com allotjament, manutenció, acollida, convivència, atenció personal a
les activitats de la vida diària, hàbits d’autonomia, dinamització sociocultural,
manteniment de les funcions físiques i cognitives, bugaderia i repàs de la roba, higiene
personal, suport social, atenció familiar.
TERCER: Vetllat perquè la Fundació privada del Casal Verge de Montserrat estigui
inscrita al Registre d’Entitats corresponent, disposi d’uns estatuts actualitzats i en
mesura del possible adaptats a la situació social del moment, en vigor i dins el marc
legal vigent.
QUART: Instar a l’Ajuntament de Balsareny a mantenir vincles entre la Fundació
privada del Casal Verge de Montserrat i l’Associació de Residents, Familiars i Amics
del Casal.
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CINQUÈ: Fer arribar aquests acords a la Residència i al Patronat del Casal Verge de
Montserrat i a l’Associació de Residents, Familiars i Amics del Casal (ARFAC) en un
termini màxim de 15 dies després de l’aprovació d’aquests acords.”
INTERVENCIONS:
La Sra. Ramírez explica que la proposta respon a la conveniència de donar resposta,
des de l’Ajuntament a les necessitats de la Residència i que l’acord sotmès a
consideració del ple ha estat consensuat per tots els grups. Seguidament llegeix i
explica el contingut de l’acord.
El Sr. Viu explica que la posició del seu grup al respecte és ben coneguda i que, tot i
tenir en compte que és una fundació privada, consideren oportú que una representació
de l’Ajuntament formada per un representant de cada grup polític es relacioni amb els
representants d’aquesta entitat per tal que aquesta s’adeqüi als temps vigents.
L’alcalde expressa una opinió coincident a l’expressada pels altres grups polítics.

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

8) MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP DE CONVERGÈNCIA DE BALSARENY DE
DENÚNCIA DE LES PRÀCTIQUES ANTIDEMOCRÀTIQUES I FRAUDULENTES
DEL GOVERN ESPANYOL
Es sotmet a consideració del ple la següent moció:
“ Davant les gravacions difoses d’unes converses entre el Ministre de l’Interior, Jorge
Fernández Díaz, i el director de l’Oficina Antifrau, Daniel de Alfonso, on queda clar
l’intent de conspiració contra determinats polítics i partits polítics catalans, el món local
mostra el seu total rebuig i denuncia la falta de respecte cap al poble català i els seus
representants.
Des de l’inici del procés de Transició nacional han estat moltes els casos de
persecució, acusacions falses, difamació i escorcolls prelectorals que han patit
formacions polítiques catalanes, presents als ajuntaments i a la Generalitat de
Catalunya, responent a una conxorxa per intentar destruir el sobiranisme i
obstaculitzar la construcció d’un estat propi.
La utilització fraudulenta i partidista de les institucions democràtiques és del tot
inacceptable, com també ho és la persecució dels poders de l’Estat contra
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determinades idees i els partits que defensen aquestes, atemptant un dret fonamental
com és la llibertat ideològica.
Mentre alguns polítics catalans són perseguits per fomentar la democràcia i posar les
urnes, el govern espanyol està utilitzant les institucions fraudulentament per reprimir-la
i no respectar la voluntat dels ciutadans.
Els ajuntaments catalans també han estat objectiu de persecució en els darrers temps,
com tot allò que significa respectar la voluntat dels ciutadans i que no encaixa amb
l’objectiu polític del Govern espanyol.
La nostra prioritat és retornar el prestigi a la política i posar en valor la gran tasca i
esforç que realitzen els representants polítics locals, amb l’únic objectiu de millorar els
pobles i ciutats del nostre país.
És per tot això que el Grup Municipal de Convergència de Balsareny proposa al Ple de
la corporació els següents
ACORDS:
PRIMER: Condemnem l’ús que el govern espanyol ha fet d’institucions públiques per
manipular, erosionar i atemptar contra la democràcia, la legalitat i la llibertat ideològica,
en comptes de servir a la ciutadania.
SEGON: Exigim la dimissió o cessament del Ministre de l’Interior i donem absolut
suport a la decisió del Parlament d’iniciar els tràmits per cessar al director de l’Oficina
Antifrau de Catalunya.
TERCER: Reclamem que s’arxivi la causa del 9N de l’any 2014 contra Joana Ortega,
Quico Homs, Irene Rigau i Artur Mas, perquè té motivacions estrictament polítiques.
QUART: Manifestem el nostre suport a les accions que tant el Parlament de Catalunya
com el Govern de la Generalitat puguin dur a terme per aclarir els fets i demanar
responsabilitats a les persones implicades.
CINQUÈ: Donar coneixement de la present moció al Govern espanyol i al Parlament
de Catalunya i a les entitats sobiranistes locals i/o nacionals.”

INTERVENCIONS:
La Sra. Ramirez intervé per explicar els acords.
El Sr. Viu manifesta l’acord del seu grup al respecte.
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VOTACIÓ:
Sotmès el dictamen a votació ordinària és aprovat per unanimitat dels assistents.

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

La Sra. Rovira indica que totes les multes de trànsit ha observat que són del mateix
agent i algun conductor en té més d’una el mateix dia. Demana a què es deu i també
poder veure l’expedient.
L’alcalde explica que cal mirar l’expedient i la corresponent denúncia per saber la
sanció imposada i la seva gravetat.
b) PRECS I PREGUNTES

S’efectuen les següents intervencions:

SR. VIU

1. Fa referència a una notícia de la premsa en que es deia que la Comissió
d’urbanisme ha aprovat el POUM de Balsareny, demana informació sobre
aquest tràmit.
El Sr. Aguilera explica que es tracta de l’informe previ elaborat per la Comissió
d’Urbanisme de la Catalunya Central que precisament ha estat notificat a
l’Ajuntament avui. En reparteix una còpia a cada un dels grups i n’explica els
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aspectes més importants. Per seguir la tramitació, a més a més d’altres
informes, caldrà l’aprovació provisional per part de l’Ajuntament.
El Sr. Viu indica que cal desencallar aquest tema per facilitar que algunes
empreses puguin créixer i altres considerin l’oportunitat de venir, en posa
alguns exemples, així com buscar les solucions més adequades a nivell
municipal.

2. Comenta també la notícia, que avui surt a la premsa, en relació a l’empresa
Plasticbag, així com la llicència provisional que es va atorgar en una Junta de
Govern Local i demana informació al respecte.
El Sr. Aguilera explica l’estat de tramitació administrativa així com el contingut
de les al·legacions presentades per l’empresa i pels veïns. A l’espera que la
Ponència Ambiental del Consell Comarcal emeti el seu informe explica les
gestions que estan previstes realitzar entre ambdues parts per tal d’intentar
trobar una solució. També explica que algunes de les mesures correctores
proposades pels veïns coincideixen amb les de l’Ajuntament.
La Sra. Noèlia demana si això vol dir que des de l’Ajuntament s’ha indicat el
contingut de les al·legacions dels veïns, així com el posicionament de
l’Ajuntament. El Sr. Aguilera explica que cada part ha fet les al·legacions que
ha volgut. Seguidament, conjuntament amb l’Alcalde, posen èmfasi en les
mesures correctores establertes, així com que es tracta d’un problema de
males olors però que les analítiques confirmen que en cap cas hi ha emissió de
partícules a l’atmosfera per sobre dels límits i menys encara que aquestes
siguin tòxiques.

3. En relació a les Meses de concertació de la Diputació de Barcelona, demana
l’import concedit i els projectes pels quals s’ha concedit.
L’alcalde explica que s’han donat 400.000 € (repartits en 200.000 € pels anys
2017 i 2018) el que representa un 19,4% més que fa 4 anys. El projecte
inicialment aprovat és per la substitució de les làmpades d’enllumenat públic
per leds, però que es pot modificar sempre que sigui dins l’àmbit d’eficiència
energètica.

4. Pregunta com és que l’Ajuntament de Balsareny no ha presentat cap sol·licitud
de subvenció a projectes finançats pel fons FEDER.
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L’alcalde explica que es va anar a la reunió convocada al respecte pel Consell
Comarcal del Bages i que, malgrat que es va analitzar la conveniència de
sol·licitar un ajut pel museu dels traginers, no es va considerar oportú fer-ho
tenint en compte que la subvenció és sols de 50% i que comportava despeses
de personal. També explica que s’ha demanat a la Diputació que facin el
projecte del museu.
La Sra. Puig explica que som l’únic ajuntament que no ha presentat res.
El Sr. Viu fa referència també a la possible conveniència de participar amb el
geoparc, argumentant que és necessari buscar alternatives diferents pel
desenvolupament del municipi.
L’alcalde explica que es tracta d’una fundació privada i que considera necessari
que es modifiquin els estatuts per participar-hi. També argumenta la
conveniència de reunir-se amb els tres grups per analitzar conjuntament les
iniciatives més adequades.
La Sra. Orriols indica que cal tenir un projecte que sigui coherent i la Sra.
Ramírez que la iniciativa ha de ser de l’equip de govern.

SRA. ROVIRA

1. Pregunta els costos/beneficis que la fira Ecosalut ha tingut per l’Ajuntament.
El Sr. Alcalde explica que potser hi haurà un nou ajut de la Diputació i que es
mirarà el resultat.
La Sra. Ramírez demana el resultat del les ponències.

SRA. PUIG
1. Demana que s’intenti millorar la redacció de les propostes d’acords.

SRA. RAMIREZ
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1. Demana la informació que va sol·licitar al ple passat sobre:
•

“Si s’ha pogut treballar o mirar alguna cosa referent a la nostra petició
sobre la signatura electrònica? Vam demanar que l'Ajuntament fos
entitat col·laboradora per treure la targeta signatura electrònica o
certificat digital per les entitats del poble”.

•

“La liquidació de les obres de la casa Torrents.”

•

“la campanya d’ozó que finalitza el 15 de setembre, que s’ha fet?

El Sr. Aguilera li dona les dades de licitació, adjudicació i liquidació de les
citades obres i en justifica la modificació.

2. Demana com es va realitzar el procés de selecció del personal de la piscina si
hi ha pla d’ocupació o si es preveu que n’hi hagi abans del 31 de juliol.
L’alcalde explica que es va contractar a una empresa i aquesta va triar entre les
persones que es van presentar tenint en compte la proposta que al respecte
van fer els serveis socials. També explica que, atès el retard dels plans de
foment de l’ocupació de la Diputació, ha calgut fer un altre contracte amb
l’empresa pels mesos d’agost i fins el tancament de la piscina.

3. Sol·licita si l’Ajuntament disposa d’un informe de la Diputació, de l’empresa
contractada o una petició del socorrista en que s’indica que calen 2 socorristes
en comptes d’un i com és que l’Ajuntament ha decidit no fer-ho.
Tant l’alcalde com el Sr. Otero indiquen que no han vist ni són conscients de
cap informe o document en aquest sentit i que demanaran si ha arribat o
existeix.

4. Pregunta si els regidors tenen algun dia de festa personal durant la setmana, ja
que els hi han dit i si és així que es faci públic igual que es fa amb l’horari.
L’alcalde respon que no és cert.

5. Indica que ha vist aprovat un crèdit de la Diputació d’uns vuitanta-tres milions i
demana si és el que es va aprovar.
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L’alcalde explica que ho mirarà ja que no disposa de dades.

6. Explica que “En junta de govern de 23/2016 del 9 de juny es van aprovar
subvencions directes per aliments, els imports que s’adjudiquen per quants
dies son? Setmanals? Com és que hi ha imports de 237€ i altres de 59€?
Quantes famílies reben aquesta ajuda? Voldríem una relació d’aquestes.”
L’alcalde explica que les diferencies són en funció del nombre de membres de
la unitat familiar i que no ha variat gaire en els darrers mesos.

7. Demana si s’ha preparat o realitzat algun tràmit en relació a l’ordenança del
mosquit tigre, que fa més d’un any que s’hauria d’haver fet i que han vist el
díptic i no és suficient sense una ordenança.
El Sr. Aguilera explica que s’ha fet un tríptic i indica altres mesures realitzades
per l’empresa contractada per la desinsectació, si bé reconeix que no s’ha fet
l’ordenança. Seguidament es produeix un debat en relació a les actuacions
realitzades i les que seria convenient fer.

8. Demana informació sobre l’expedient 19/2016 de llicència d’obres sol·licitada
per a les obres de condicionament de camins i execució de guals a la Síquia de
Manresa, amb un pressupost de 4.700€ .
El Sr. Aguilera explica que és una actuació de la Fundació d’aigües de la
sèquia en el camí de sobre la síquia. S’ha aprovat la llicència però encara no té
constància que s’hagi executat l’obra.

9. Pregunta com és que s’ha tret la pancarta d’escola amb català que hi havia
davant la llar d’infants.
Tant el Sr. Aguilera com l’alcalde expliquen que no ho sabien.

10. Demana quines activitats s’han fet amb l’escola i la deixalleria aquest any?
Explica que s’han realitzat més de 126 actuacions amb una participació de
2600 alumnes.
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Tant el Sr. Aguilera com la Sra. Fabián indiquen que s’informaran al respecte.

11. Exposa que els fan arribar una dada que des de Convergència els preocupa i
és que sols una de cada tres persones separa la fracció orgànica i creuen que
la gestió que es fa des de l’Ajuntament no és suficient.
El Sr. Aguilera exposa la voluntat de realitzar una reunió amb tots els grups per
debatre i, a ser possible, consensuar una política sobre la gestió dels residus.

12. Indica que en l’aprovació de la concessió definitiva dels ajuts del Programa
complementari de foment de l'ocupació i suport a la integració social, en el
marc del Pla "Xarxa de Governs Locals 2016-2019", i modificació del seu règim
de concessió a efectes d'admetre la tramitació electrònica de la justificació de
les despeses dels ajuts atorgats, hi ha els següents ajuts:
Pel suport integral al foment de l'ocupació:
Ajuntament de
1603003164/19

Balsareny

P0801800D

8.784,65

EUR

16/X/225561

Altres Ajuntaments de la comarca tenen ajuts molts superiors i demana si no
s’ha demanat més?

L’alcalde explica que els imports venen assignats per la Diputació
automàticament, si bé hi ha una altra línia de més import.

13. Sol·licita informació sobre la dimissió del coordinador del futbol base de la UD
Balsareny.
Tant l’alcalde com el Sr. Otero, expliquen la informació de que disposen
d’aquesta entitat així com de les actuacions realitzades per intentar evitar el
conflicte entre la secció de veterans i d’esport base. La proposta de
l’Ajuntament era que tots anessin junts. A continuació es realitza un debat
sobre aquesta qüestió en que intervenen diferents membres del ple.

14. Demana si són coneixedors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya
(PNJCat). Explica que el Govern ha aprovat el Pla Anual de Polítiques de
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Joventut amb una previsió de 432 actuacions per valor de 300,6 milions
d’euros. Pregunta quines actuacions farà l’Ajuntament al respecte?
L’alcalde indica que el pla és força abstracte i fa una crítica del tracte que reben
els municipis petits.
El Sr. Viu indica que a vegades el no ja es té i no cal tenir prejudicis per
demanar.

SR. FORNELL

1. Demana com s’ha realitzat la contractació de l’enginyer municipal, per quin
temps i horari i com es va seleccionar.
L’alcalde explica que el que hi havia fins ara ja havia anunciat que el juny
donaria per finalitzada la seva relació contractual i que, a l’espera que el
Consell Comarcal del Bages creï unes places d’enginyer i arquitecte per a
municipis, que segons han informat té previst fer en breu, s’ha realitzat un
contracte de serveis. De moment el període és per aquest any i la previsió és
d’una dedicació de 6 hores setmanals. Per la selecció s’ha buscat un tècnic del
que es tingués bones referències i amb experiència en el sector local.

2. Pregunta com està el tema del nomenament de representants a les comissions
de tarifació social i de pressupostos participatius que en van crear al ple
passat, així com la seva posada en funcionament, demanant que hi hagi una
comissió definitiva per no haver de funcionar a precari.
L’alcalde manifesta la satisfacció per aquesta petició i que quan vulguis es
concreten els representants i s’inicien les reunions.

3. Demana si dels enèsims informes que s’han demanat a la Diputació, se n’ha
rebut algun? Indicant que, des del seu grup, fins que no arribi l’informe de
pressupostos participatius no avançarem al respecte.
El Sr. Otero explica que s’ha rebut l’informe sobre equipaments esportius i
n’explica els aspectes més significatius. L’alcalde també fa referència que s’ha
rebut un pre- informe relatiu als habitatges buits.
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El Sr. Viu demana una còpia dels informes pel seu grup.
4. En relació als equips de DEA, demana a qui s’ha format pel seu us? Quants
DEA s’han comprat nous, com queda el vehicle de municipals sense DEA.
L’alcalde explica que de l’Ajuntament s’ha format als vigilants i a tres persones
de la brigada. També tenen formació els socorristes i a la formació hi van
assistir altres persones de la població. S’ha demanat al Consell comarcal si fan
un altre curs de formació i, pel 2017 es pot tornar a demanar a la Diputació. En
relació a la instal·lació és previst tenir-ne a les instal·lacions esportives on hi
hagi més afluència de gent i un o dos d’exteriors.
La Sra. Ramírez pregunta si s’ha previst llogar a l’empresa Aquasos un equip
de desfibril·lació per la piscina i mantenir l’altre al cotxe dels vigilants.
Tant el Sr. Otero com l’alcalde expliquen que no ho havien previst i que s’ha
fet igual que l’any passat. Es debat el millor emplaçament per aquests equips
així com les previsions que hi ha al respecte de la seva implementació

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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