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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 29 DE MAIG DE 2012

Balenyà, a les 21:00 hores del dia 29 de maig de 2012.
Prèvia l'oportuna convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la
Vila, sota la presidència de la senyora Alcaldessa, Anna Magem i Marsó, i assistits pel
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, els regidors que es
relacionen a continuació: Josep Sallent i Font, Rosa Sala i Domingo, Ramon Roig i
Solé, Manuel Flores i Zurita, Antoni Mas i Bigas, Tomàs Girvent i Oliva, Jaume Criach
Vila, Lluís F. Pérez i Álvarez i Susana Martínez i Gallardo. Alícia Pujol i Martínez
s’incorpora durant la sessió.
L’objecte de la convocatòria és la celebració de sessió ordinària del Ple Corporatiu per tal
de prendre els acords que figuren a l’ordre del dia.

Declarada oberta la sessió per la senyora Alcaldessa, s’entra en el debat de
l’apartat corresponent a les actes d’altres sessions:

Assumptes tractats:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Plens dels dies 27/03, 26/04 i
30/04/2012)
2. Aprovació gestió del padró d’habitants
3. Aprovació del conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona,
l’Ajuntament de Balenyà, l’Ajuntament de Centelles, l’Ajuntament de Sant
Martí de Centelles, i l’ADF Congost per la vigilància contra incendis forestals
2012
4. Aprovació del conveni amb la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona pel
suport a les activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats
esportives del municipi organitzades pel Consell Esportiu d’Osona
5. Aprovació del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona sobre el Pla
d’Assistència i Suport en matèria de Protecció Civil de la comarca d’Osona
6. Aprovació de contracte d’arrendament de l’edifici d’Amics de Balenyà
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7. Aprovació inicial del Reglament de creació i funcionament de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Balenyà
8. Aprovació inicial de l’Ordenança de creació i funcionament del registre
electrònic de l’Ajuntament de Balenyà
9. Aprovació de comunicació a Direcció General de Política Financera i
Assegurances
10. Verificació del text refós de la modificació puntual de les normes subsidiàries
en relació amb les alteracions amb Seva
11. Ratificació del decret d’aprovació del conveni amb la Diputació de Barcelona
relatiu al Projecte de dinamització esportiva de l’Alt Congost C-17 2012-2015
12. Ratificació de l’acord d’aprovació de baixes d’obligacions reconegudes
d’exercicis anteriors
13. Donar compte liquidació pressupost 2011
14. Proposta d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència
15. Moció sobre polítiques actives d’ocupació, un mitjà dels ajuntaments per
millorar l’ocupabilitat de les persones i afavorir el desenvolupament econòmic
dels nostres territoris
16. Moció sobre l’Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa
urbana de les transmissions derivades d’execucions hipotecàries de
l’habitatge habitual
17. Moció de recolzament a la iniciativa legislativa popular de la regulació de la
dació en pagament, de paralització dels desnonaments i de lloguer social
18. Adhesió als principis de la carta europea de Turisme sostenible (CETS) i a
l’estratègia i al programa d’actuacions de la CETS al Montseny
19. Coneixement Resolucions
20. Precs i preguntes.

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Presentada la minuta de les actes de les sessions anteriors (Plens dels dies 27/03, 26/04
i 30/04/2012) la presidenta les sotmet a votació resultant aprovades per unanimitat dels
regidors.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

Es dóna pas a l’apartat de resolucions de govern, amb el debat dels següents
punts:

APROVACIÓ GESTIÓ PADRÓ D’HABITANTS
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Atès el que disposa l’article 81 del Reial Decret 2612/96, de 20 de desembre, pel qual es
modifica el Reglament de Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals (R.D.
1690/1986, de 11 de juliol), el Ple acorda per unanimitat el següent:
PRIMER.- Aprovar el resultat de la gestió del padró municipal d’habitants, en referència a
1 de gener de 2012, amb el següent resum numèric:
Població del municipi a 1 de gener de 2012

3.714 habitants

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL•LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ, L’AJUNTAMENT DE CENTELLES,
L’AJUNTAMENT DE SANT MARTÍ DE CENTELLES I L’ADF CONGOST PER LA
VIGILÀNCIA CONTRA INCENDIS FORESTALS 2012
La Diputació de Barcelona, conjuntament amb els Ajuntaments i ADF, ha organitzat els
darrers anys programes d’informació i vigilància contra incendis forestals, que
complementen els que realitzen l’Administració forestal catalana i altres institucions.
A tal efecte s’ha redactat un conveni amb la finalitat de determinar els compromisos
necessaris que han de prendre l’Ajuntament de Balenyà, Centelles i Sant Martí Centelles,
l’ADF Congost i la Diputació de Barcelona per al bon funcionament del Pla d’Informació i
Vigilància contra Incendis Forestals de l’any 2012.
Atès que es considera que la prevenció constitueix un dels elements bàsics de la lluita
contra el problema dels incendis forestals i que dintre d’aquesta prevenció, la vigilància,
tant per detectar els focs com per evitar el seu inici, ocupa un lloc preeminent i que la
col•laboració mútua entre tots és valuosa i eficaç, es considera procedent la formalització
i aprovació d’un conveni que estableixi el marc de la col•laboració i coordinació que
permeti aconseguir resultats positius.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer: Aprovar el contingut del conveni de col•laboració entre la Diputació de Barcelona,
l'Ajuntament de Balenyà, l'Ajuntament de Centelles, l'Ajuntament de Sant Martí de
Centelles i l'ADF Congost, per al bon funcionament del Pla d’informació i vigilància contra
incendis forestals de l’any 2012.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Diputació de Barcelona.

La Sra. alcaldessa explica el conveni i indica quina quantitat s’ha d’aportar en concepte
de benzina.
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APROVACIÓ DE CONVENI AMB LA FUNDACIÓ PRIVADA CONSELL ESPORTIU
D’OSONA PEL SUPORT A LES ACTIVITATS ESPORTIVES DELS CENTRES
D’ENSENYAMENT I ENTITATS ESPORTIVES DEL MUNICIPI ORGANITZADES PEL
CONSELL ESPORTIU D’OSONA
La Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona té per objecte la promoció de l’esport,
amb criteris educatius, integradors i de salut, especialment en edat escolar i en el temps
de lleure, amb caràcter afeccionat.
Per tal de regular les aportacions corresponents als anys 2011 a 2013 cal aprovar el
corresponent conveni.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer: Aprovar el contingut del conveni amb la Fundació Privada Consell Esportiu
d’Osona pel suport a les activitats esportives dels centres d’ensenyament i entitats
esportives del municipi organitzades pel Consell Esportiu d’Osona corresponent als anys
2011 a 2013.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Fundació Privada Consell Esportiu d’Osona.
Abans de la votació, s’incorpora Alícia Pujol.
La Sra. alcaldessa explica que el conveni fa referència essencialment a l’aportació
econòmica anual que hi fa l’ajuntament.

APROVACIÓ CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL D’OSONA SOBRE EL PLA
D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMARCA
D’OSONA
L’Ajuntament de Balenyà requereix, pel compliment de les seves competències,
d’assistència en matèria de protecció civil.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona realitza funcions de cooperació en la matèria, i
que a tal efecte cal aprovar el conveni sobre el Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca d’Osona.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer: Aprovar el contingut del conveni sobre el Pla d’Assistència i Suport en matèria de
Protecció Civil de la comarca d’Osona.
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Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.
La Sra. alcaldessa explica que el conveni permetrà disposar de plans d’autoprotecció
necessaris, com el de l’escola bressol, amb un preu inferior i amb el suport tècnic del
Consell Comarcal.

APROVACIÓ DE CONTRACTE D’ARRENDAMENT DE L’EDIFICI D’AMICS DE
BALENYÀ
Vist que l’ajuntament de Balenyà està interessat en la utilització de l’edifici de l’antiga
escola bressol “El Gra d’Or”.
Atès que l’edifici, situat al carrer Vall-llosera núm. 1, parcel·la amb referència cadastral
6798601DG3269N0001BQ, és titularitat de l’associació Amics de Balenyà.
És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat el següent:
Primer: Aprovar el contingut del contracte d’arrendament a favor de l’Ajuntament de
Balenyà de l’immoble de l’antiga escola bressol “El Gra d’Or”, situat al carrer Vallllosera, núm. 1 i en els termes que es reprodueixen a continuació:
CONTRACTE D’ARRENDAMENT
D’una part, en concepte d’arrendador el Sr. ..., amb NIF ..., en representació de l’entitat
Amics de Balenyà, amb domicili al carrer.............., amb NIF..............
D’una altra part, en concepte d’arrendatari la Sra. Anna Magem i Marsó, alcaldessa
presidenta de l’Ajuntament de Balenyà, qui actua en el seu nom i representació, amb
domicili al carrer Pista, número 2, de Balenyà, NIF............
Ambdues parts convenen l’arrendament de l’edifici de l’antiga llar d’infants “El Gra
d’Or”, situat al carrer Vall-llosera, núm. 1, corresponent a la parcel•la amb referència
cadastral 6798601DG3269N0001BQ, i d’acord amb els pactes i condicions que
s’expressen.
CONDICIONS
1.- Règim jurídic
El present contracte es regeix per l’expressament acordat per les parts, sempre que no
s’oposi a la llei, supletòriament regirà el Codi Civil, i en el seu defecte, els usos i
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costums que siguin aplicables.
2.- Durada: La durada del present contracte serà de 50 anys, a comptar des del dia 1
de gener de 2012, i fins el 31 de desembre de 2061. Acomplert el temps, l’arrendatari
posarà a disposició de l’arrendador la possessió de l’edifici arrendat.
Tanmateix, l’arrendador i l’arrendatari podran rescindir anticipadament el contracte,
comunicant-ho amb tres mesos d’antelació. Quan sigui l’arrendador qui doni per
finalitzat el contracte, aquest haurà d’abonar a l’arrendatari l’import de les inversions
fetes a l’edifici per part de l’arrendatari, menys la corresponent amortització.
En cas contrari, si l’arrendatari no posa la possessió de la finca arrendada a disposició
de l’arrendador a la finalització del termini establert, el contracte s’entendrà prorrogat
anualment. Aquestes pròrrogues es succeiran indefinidament en tant no es produeixi la
denúncia del contracte.
3.- Finalitat del contracte
L’arrendatari tindrà dret a utilitzar la finca arrendada per a destinar-la a finalitats de
caràcter públic i interès local, sens perjudici de la seva obligació de retornar l’immoble,
al finalitzar l’arrendament, en l’estat que el va rebre i del disposat sobre les millores en
la Llei. Així mateix, l’arrendatari tindrà dret a ubicar-hi un bar, vinculat a la vigilància i
consergeria de l’edifici.
L’arrendador podrà utilitzar una part de l’edifici com a seu social de l’entitat Amics de
Balenyà. S’inclou com a annex a aquest contracte un plànol de la primera planta de
l’edifici on es determina amb exactitud quina zona és la que queda com a seu social de
l’entitat, amb una superfície de 75 metres quadrats.
D’acord amb el que s’estableix al punt anterior i tenint en compte que l’edifici compta
amb una superfície construïda de 650 metres quadrats, se’n desprèn que la part
arrendada per l’arrendatari és de 575 metres quadrats, aproximadament, a la que cal
sumar-hi el porxo de la planta baixa, la terrassa del primer pis i el pati.
4.- Criteris i requisits formals
Aquest contracte podrà elevar-se a escriptura pública, a instància de qualsevol de les
parts, essent de compte del que ho sol•liciti les despeses que es derivin d’això.
5.- Renda
L’arrendatari abonarà a l’arrendador una renda de 11.000,00 euros anuals, IVA exclòs.
La renda s’actualitzarà cada any segons l’augment anual de l’IPC.
La renda es pagarà dins els tres primers mesos de l’any, fixant-se com a domicili pel
pagament el compte..........................
En el cas que es girin impostos de caràcter extraordinari o contribucions especials
vinculats a la finca, el propietari podrà repercutir-ne fins a un vuitanta per cent de
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l’import d’aquests tributs sobre el preu del lloguer, repartint el seu import en un màxim
de tres anys.
6.- Despeses i millores
L’arrendador i l’arrendatari estan obligats a permetre la realització de les obres,
reparacions i millores, prèvia autorització per escrit de la propietat, que pugui realitzar
l’altra part contractant. Tals reparacions s’efectuaran en l’època de l’any i en la forma
que menys pertorbin, llevat que no puguin diferir-se.
Seran a càrrec de l’arrendador l’Impost sobre Béns Immobles i l’assegurança de
l’edifici en relació amb el continent.
Seran a càrrec de l’arrendatari la resta de despeses de funcionament (aigua,
electricitat, calefacció, etc.) i de manteniment (reparacions) de l’edifici, com també
l’assegurança en relació al contingut i de responsabilitat civil.
7.- Cessió i subarrendament
L’arrendatari no podrà cedir o subarrendar la finca sense el consentiment exprés de
l’arrendador. La cessió i el subarrendament es referiran a la totalitat de la finca
arrendada i es concedirà per tot el temps que resti del termini de l’arrendament per una
renda que no podrà ser superior a la pactada entre arrendador i arrendatari.
La previsió no afectarà la gestió d’un servei de bar vinculat a vigilància o consergeria.
8.- Finalització, resolució i rescissió de l’arrendament
L’arrendament finalitzarà per qualsevol de les següents causes:
a)
Per pèrdua total de la cosa arrendada.
b)
Per expiració del termini legal i convencional i de la pròrroga en el seu cas.
c)
Per mutu acord de les parts.
d)
Per desistiment unilateral de l’arrendatari, al terme de l’any havent de notificar-li
a l’arrendador amb un any d’antelació.
e)
Per rescissió anticipada segons s’estableix a la clàusula segona del contracte.
f)
Manca de pagament de la renda
g)
Subarrendar o cedir l’arrendament sense ajustar-se a les condicions
assenyalades en el contracte.
h)
Causar greus danys a la finca, amb dolus o negligència manifesta.
CLÀUSULA ADDICIONAL
En el cas que durant la vigència del contracte, i tenint en compte la qualificació
urbanística d’equipament públic que té l’immoble objecte d’arrendament, l’arrendador
en demanés la seva expropiació, iniciant els tràmits legals corresponents, l’import
acumulat de renda que s'hagi abonat en els últims 5 anys en concepte de lloguer, es
podrà tenir en compte com a avançament del justipreu. En aquest cas, a l'hora
d'avaluar el justipreu, es tindran en compte les millores no amortitzades, efectuades
per part de l'arrendatari, que vindran a rebaixar el preu final. Per aquesta clàusula, el
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propietari també es compromet a no demanar l'expropiació en el termini de 5 anys, des
de la vigència del contracte.
Segon.- Notificar aquest acord a l’interessat.
Tercer: Facultar la Sra. Alcaldessa Presidenta per a la signatura d’aquest contracte.
Annex al contracte de lloguer de l’edifici El Gra d’Or per part de l’Associació
Amics de Balenyà a l’Ajuntament de Balenyà, signat el … de 2012
--------------------------Plànol de la primera planta de l’edifici on s’assenyala de color groc la zona que queda
com a seu social de l’Associació, que comprèn les habitacions indicades com:
“botiquín”, “consulta”, “despacho”, “logopedia”, “almacén”, “aislamiento” i una sense
nom entre aquestes tres últimes.
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A Balenyà, … de dos mil dotze.
Agustí Fontarnau i Riera
Associació Amics de Balenyà
President

Anna Magem i Marsó
Ajuntament de Balenyà
Alcaldessa Presidenta

El Sr. Girvent pregunta si els terrenys són destinats a equipament privat o públic, a la
qual cosa la Sra. alcaldessa respon que l’equipament ha de passar a ser públic i que
podrien demanar-ne l’expropiació.
El Sr. Girvent pregunta què s’hi farà, perquè diu que cal tenir-ho clar.
La Sra. alcaldessa comenta que ha de realitzar funcions de l’Ateneu, formació d’adults.
El Sr. Mas afegeix que es volen centralitzar serveis.
El Sr. Pérez pregunta què es farà amb el centre cultural actual, amb el bar de les
piscines i amb el museu.
Respon la Sra. alcaldessa que el centre cultural continuarà com ara i que el bar de les
piscines l’utilitzen les escoles per a classes de música. En relació amb el museu,
comenta que s’ha d’estudiar.
El Sr. Pérez comenta que hi ha un pla d’equipaments fet i que d’altra banda la
impressió és que es lloga l’edifici sense haver fet prèviament una planificació. Afegeix
que reconeix que l’espai és bo.
La Sra. alcaldessa respon que l’espai s’utilitza ara i reitera que hi haurà la formació
d’adults.

APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA
SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
Atès que la implantació de la nova pàgina web de l’Ajuntament requereix la regulació
de la creació i del funcionament de la seu electrònica de l’Ajuntament de Balenyà.
Vist que disposa l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la restant legislació vigent de
règim local, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu
electrònica de l’Ajuntament de Balenyà, el text del qual consta a l’expedient i
s’incorpora al present acord.
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Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública, durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de màxima difusió, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant el termini abans
indicat, l’acord inicial esdevindrà definitiu; es trametrà el text íntegre del Reglament a la
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i
es procedirà a l’anunci de publicació definitiva.
REGLAMENT DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE
L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ.
Article 1. Objecte
Aquest reglament té per objecte la creació i la regulació de la seu electrònica de
l’Ajuntament de Balenyà.
La seu electrònica de l'Administració municipal és l'adreça electrònica disponible per
als ciutadans i ciutadanes, la titularitat, gestió i administració de la qual corresponen a
l'Administració municipal en l’exercici de les seves competències.
Article 2. Àmbit d'aplicació
Aquest reglament s'aplica:
a)
A l'Ajuntament de Balenyà.
b)
Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de
l’Ajuntament de Balenyà
Article 3. Adreça electrònica i identificació
La seu electrònica serà accessible a través de l’adreça electrònica
https://www.balenya.cat/seu_electronica.
La identificació es realitza mitjançant un certificat de dispositiu segur a nom de
l’Ajuntament. La verificació d’aquest estarà accessible de forma directa i gratuïta.
A la seu electrònica es troba la relació completa de les adreces electròniques d’accés
als serveis que no estan ubicats en el mateix domini que aquesta i els corresponents
certificats que els identifiquen.
Article 4. Titularitat
La titularitat de la seu electrònica correspon a l’Ajuntament de Balenyà, qui assumeix
la responsabilitat respecte de la integritat, la veracitat i l’actualització de la informació i
els serveis que integrin la seu electrònica.
En el cas que la seu electrònica contingui enllaços o vincles a altres seus, la
responsabilitat de les quals correspongui a una altra administració pública o a un lloc
Web sense la consideració de seu electrònica, el titular d’aquesta seu no serà
responsable de la integritat, veracitat ni actualització d'aquestes última.
Article 5. Contingut de la seu electrònica
La seu electrònica publica, amb respecte als principis d’accessibilitat, usabilitat, i
estàndards oberts o d’ús generalitzat per als ciutadans, en els termes del punt 4 de
l’article 10, de la LAECSP, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, com a
mínim les informacions i els serveis següents:
5.1. Informació sobre la seu electrònica.
a) Titularitat i òrgans responsables de la gestió.
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b) La identificació dels canals d’accés als serveis i mitjans electrònics disponibles a la
seu, amb l’expressió, si escau,
dels telèfons i oficines a través dels quals també s’hi pot accedir als mateixos.
c) Els sistemes de signatura acceptats en els diferents procediments.
d) La relació de segells d’òrgan emprats en els procediments que s’efectuïn mitjançant
actuació administrativa
automatitzada.
e) La disposició de creació de la seu electrònica i del registre electrònic.
f) La indicació dels dies considerats inhàbils.
g) Mapa de navegació de la seu electrònica amb l’estructura i diferents seccions de
contingut.
5.2. Serveis d’informació.
a) Catàleg complet de tràmits i serveis de l’Ajuntament.
b) El perfil del contractant.
c) Processos selectius i de capacitació.
d) El tauler d’edictes.
5.3. Serveis de tramitació.
a) Catàleg de tràmits i serveis de l’Ajuntament que es poden portar a terme per mitjans
electrònics.
b) Sistema per a la presentació electrònica de suggeriments i queixes mitjançant un
model normalitzat.
c) L’accés a la comprovació dels documents emesos per l’Ajuntament de Balenyà i
autenticats amb codi segur de verificació.
d) La indicació de la data i hora oficials a efectes del còmput de terminis.
e) L’accés al registre electrònic per a la presentació de sol•licituds i escrits.
f) Els formularis normalitzats dels procediments de la seva competència.
g) L’accés a les notificacions electròniques.
5.4. Qualsevol altra informació, servei o tràmit que per disposició legal hagin de
publicar-se a la seu electrònica.
5.5. La seu electrònica disposa dels mecanismes necessaris per tal d'acreditar
fefaentment, en aquells procediments en els que sigui necessari, el moment d'inici i
retirada de la difusió pública de la informació.
Article 6. Disponibilitat
6.1. La seu electrònica estarà disponible tots els dies de l’any i durant les vint-i-quatre
hores del dia.
6.2. Quan per raons tècniques es prevegi que la seu electrònica no podrà estar
operativa s’anunciarà amb el màxim d’antelació possible a la pròpia seu i pels canals
alternatius de consulta que existeixin.
Disposició addicional
Correspon a la Junta de Govern Local de la corporació l'aprovació de les adequacions
i actualitzacions del funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva
disponibilitat i que tinguin caràcter puntual derivades de canvis tecnològics i
d'operativitat, així com les interpretacions d'aquest reglament.
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva
actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el
disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de
definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al
Ple en aplicació del vigent procediment legal previst per a l’aprovació d’ordenances i
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reglaments dels ens locals.
Disposició transitòria
Els diferents elements que integren la seu electrònica entraran en funcionament de
manera gradual en tant que es posin en marxa sistemes i les tecnologies
corresponents que han de donar-li suport.
Disposició final
Aquest reglament entra en vigor una vegada aprovat definitivament i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’aprovació definitiva i el text íntegre del
reglament.

El Sr. Girvent pregunta pel sistema E-tram. La Sra. alcaldessa i el Sr. Roig responen
que ja queda contemplat a la pàgina web nova.

APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL
REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
Atès que la implantació de la nova pàgina web de l’Ajuntament requereix la regulació
de la creació i del funcionament del registre electrònic de l’Ajuntament de Balenyà.
Vist que disposa l’article 60 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis,
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, així com la restant legislació vigent de
règim local, el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança de creació i funcionament del registre
electrònic de l’Ajuntament de Balenyà, el text de la qual consta a l’expedient i
s’incorpora al present acord.
Segon.- Sotmetre el present expedient a informació pública, durant el termini de trenta
dies hàbils, mitjançant la publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i un diari de màxima difusió, als efectes de
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment durant el termini abans
indicat, l’acord inicial esdevindrà definitiu; es trametrà el text íntegre del Reglament a la
Subdelegació del Govern de l’Estat i a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i
es procedirà a l’anunci de publicació definitiva.
ORDENANÇA DE CREACIÓ I FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE
L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ.
Article 1. Objecte
Aquesta ordenança té per objecte la creació i la regulació del registre electrònic de
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l’Ajuntament de Balenyà per a la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i
comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la seva
competència.
Article 2. Àmbit d'aplicació
2.1. Aquesta ordenança s'aplica:
a) A l'Ajuntament de Balenyà
b) Als organismes autònoms i entitats de dret públic vinculats o dependents de
l’Ajuntament de Balenyà que estiguin prèviament adherits mitjançant conveni.
c) Als ciutadans i ciutadanes i empreses, entenent com a tal les persones físiques i
jurídiques de dret privat, quan utilitzin mitjans electrònics en les seves relacions amb
l'Ajuntament.
d) A altres administracions o entitats públiques, quan utilitzin mitjans electrònics en les
seves relacions amb l'Ajuntament.
2.2. La presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del
registre electrònic tindrà caràcter voluntari per a les persones interessades llevat dels
supòsits previstos a l’apartat següent.
2.3. Per Ordenança, l'Ajuntament de Balenyà podrà establir l’obligatorietat de
presentació o remissió de sol·licituds, comunicacions i escrits per mitjà del registre
electrònic quan les persones interessades es corresponguin amb persones jurídiques
o col·lectius de persones físiques que per motiu de la seva capacitat econòmica o
tècnica, dedicació professional o altres motius acreditats tinguin garantit l'accés i la
disponibilitat dels mitjans tecnològics necessaris.
2.4. L'Ajuntament de Balenyà estableix el registre electrònic com mitjà preferent per a
la recepció o sortida de sol·licituds, comunicacions i escrits provinents d'altres
administracions o entitats públiques, i d'acord amb les condicions que es determinin
per a cada cas.
Article 3. Naturalesa del registre electrònic
El registre electrònic es configura tècnicament com un accés electrònic al registre
general de l'Ajuntament i s’integrarà en aquest a tots els efectes.
Tanmateix, els documents lliurats en format no electrònic poden ésser digitalitzats pel
mateix registre.
Article 4. Gestió i manteniment del registre
La gestió del registre electrònic depèn de l’Ajuntament de Balenyà, el qual serà
responsable de la seva disponibilitat i seguretat.
L’Ajuntament de Balenyà no és responsable de l’ús fraudulent que els usuaris realitzin
del registre electrònic. A tal efecte, els usuaris assumeixen la responsabilitat de
custòdia dels elements necessaris per a la seva autenticació, l’establiment d’una
connexió segura i la utilització de signatura electrònica, així com les conseqüències
que puguin derivar-se del seu ús incorrecte o negligent.
Article 5. Accés al registre electrònic
5.1. L'accés al registre electrònic es farà a través de la seu electrònica municipal:
https://www.balenya.cat/seu_electronica.
5.2. Els requeriments tècnics mínims necessaris per a l’accés i utilització del registre
electrònic són els que es troben publicats a la seu electrònica.
5.3. El funcionament del registre electrònic només es pot interrompre per causes
tècniques i durant el temps imprescindible. La interrupció s’avisarà als usuaris
potencials, a la seu electrònica, amb la màxima antelació possible.
En els casos d’interrupció no planificada, i sempre que sigui possible, s’anunciarà als
usuaris la incidència i la seva durada. Com a conseqüència de la interrupció del servei
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per causes tècniques s’’informarà a la seu electrònica, si s’escau, de les corresponents
ampliacions de terminis.
En cap cas l’Ajuntament es farà responsable de les conseqüències derivades de la
interrupció del servei del registre electrònic per causes tècniques.
Article 6. Documentació admissible
6.1. Documents electrònics normalitzats corresponents als serveis, procediments i
tràmits de l’Ajuntament de Balenyà en l’àmbit de les seves competències i especificats
a la seu electrònica.
6.2. Qualsevol sol·licitud, escrit o comunicació dirigit a l’Ajuntament que compleixi els
estàndards de format i els requisits de seguretat exigits i publicats a la seu electrònica.
Serà obligatori l’ús dels documents electrònics normalitzats en aquells serveis,
procediments i tràmits per als quals se n’hagin definit i publicitat a la seu electrònica,
considerant-se com a no presentat qualsevol altre format.
6.3. Sol·licituds, escrits i comunicacions dirigides a altres administracions públiques
amb les quals l’Ajuntament hagi subscrit un conveni de col·laboració per admetre les
sol·licituds, escrits i comunicacions adreçats a aquestes administracions.
6.4. En el cas que el procediment, servei o tràmit ho prevegi, es poden efectuar
comprovacions automàtiques de format i estructura de la informació aportada en els
documents electrònics normalitzats, de forma prèvia a la presentació en el registre.
Així mateix es podran oferir formularis complimentats, en tot o en part, amb les dades
emmagatzemades en sistemes propis o pertanyents a altres administracions, amb la
finalitat que l’interessat verifiqui la informació, la modifiqui o la complimenti amb
observança plena a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de
Dades de Caràcter Personal (LOPD).
6.5. Per iniciativa dels interessats o a sol·licitud de l’Ajuntament de Balenyà, podrà
presentar-se electrònicament documentació annexa a la sol·licitud, escrit o
comunicació sempre que es compleixin els estàndards de format i els requisits de
seguretat exigits, els quals es faran públics a la seu electrònica.
El registre generarà un rebut acreditatiu de l’entrega d’aquests documents, el qual
garanteix la integritat i el no repudi de la documentació presentada.
Quan la presentació de la documentació complementària es faci amb posterioritat a la
de la sol·licitud, escrit o comunicació al qual acompanyi, l’interessat haurà d’indicar el
número d’entrada del rebut acreditatiu de presentació al registre electrònic.
Article 7. Acreditació de la identitat
En la seu electrònica d’accés al registre figura la informació relativa als mitjans
d'identificació i signatura electrònica admesos en relació als serveis, procediments i
tràmits corresponents segons la normativa vigent.
Article 8. Còmput de terminis
8.1. El registre electrònic permet la presentació de sol·licituds, escrits i comunicacions
les vint-i-quatre hores del dia tots els dies de l’any, sense perjudici de les interrupcions
necessàries per raons tècniques previsibles de les quals s’informarà en la pròpia seu
electrònica.
8.2 La presentació d’un escrit en un dia inhàbil s’entendrà realitzada la primera hora
del primer dia hàbil següent, tret que una norma permeti expressament la recepció en
dia inhàbil. En cap cas la presentació electrònica de documents comportarà la
modificació dels terminis establerts legalment.
8.3. Seran considerats dies inhàbils per al registre electrònic els així declarats per a tot
el territori estatal, per a l’àmbit territorial de Catalunya i per al municipi de Balenyà. En
l’adreça electrònica d’accés al registre es trobarà la informació detallada del calendari
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de dies inhàbils a efectes de còmput de terminis.
8.4. El registre electrònic es regeix per la data i hora oficial, amb les mesures de
seguretat necessàries per garantir la seva integritat i exactitud.
Article 9. Assentaments
9.1. Els assentaments s'anoten respectant l'ordre temporal de recepció o sortida de
sol·licituds, comunicacions i escrits, indicant la data i l'hora de la recepció o sortida.
9.2. En cada assentament que es practiqui es deixarà constància d'un número epígraf
expressiu de la seva naturalesa, data i hora d'entrada o sortida, identificació del
remitent i destinatari i, si escau, data dels documents i referència al contingut de les
comunicacions o escrits que es registren, així com les evidències electròniques
corresponents.
9.3. Els llibres de registre d'entrada i sortida, quedaran emmagatzemats
electrònicament amb totes les garanties d'integritat, disponibilitat, autenticitat,
confidencialitat i conservació de la informació.
Article 10. Justificant de recepció
10.1. El registre emetrà un rebut consistent en una còpia autenticada, mitjançant
signatura electrònica avançada, de l’escrit, sol·licitud o comunicació presentada que
inclourà la data i l’hora de presentació i el número de registre d’entrada.
Aquest acusament de rebuda podrà ser imprès o arxivat informàticament per la
persona interessada, tenint el valor de rebut acreditatiu de la presentació als efectes
del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de
les Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú.
La no recepció del rebut acreditatiu de presentació o la recepció d’un missatge
d’indicació d’error o deficiència de la transmissió, suposarà que no s’ha produït el
corresponent assentament al registre i que la presentació haurà de realitzar-se
novament.
10.2. En cap cas, el registre electrònic de l’Ajuntament de Balenyà realitzarà funcions
d’expedició individualitzada de còpies segellades o compulsades dels documents que
es transmetin juntament amb la sol·licitud, escrit o comunicació.
Article 11. Protecció de dades personals
El funcionament del registre electrònic es portarà a terme de conformitat amb la
normativa vigent sobre protecció de dades de caràcter personal.
Article 12. Incorporació de tràmits, aprovació de formularis normalitzats i
caràcter obligatori del registre
La incorporació de tràmits, l'aprovació de formularis normalitzats i el caràcter obligatori
del registre electrònic de determinades persones interessades s'aproven mitjançant
acord del Ple, a proposta del titular o director de l'àrea de la qual depèn el procediment
que es refereix i es publiquen al Butlletí Oficial de la Província i a la seu electrònica.
Disposició addicional primera
Correspon al Ple de la Corporació l'aprovació de les adequacions i actualitzacions del
funcionament que siguin necessàries per a garantir la seva disponibilitat i que tinguin
caràcter puntual, derivades de canvis tecnològics i d'operativitat, així com les
interpretacions d'aquesta ordenança.
No requereixen aquesta aprovació els canvis que siguin necessaris per a la seva
actualització d'acord amb l'avanç de la tècnica, les millores en la seguretat o el
disseny.
Si les modificacions són substancials i afecten les característiques generals de
definició, funcionament i procediment, la competència per a l'aprovació correspon al
Ple, en aplicació del vigent procediment legal previst per a l'aprovació d'ordenances i
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reglaments dels ens locals.
Disposició addicional segona
El registre auxiliar telemàtic associat a la Extranet de les Administracions Catalanes
(EACAT) creat per acord d’aquesta corporació, es considera un registre electrònic dels
previstos a la lletra a) del punt 2 de l’article 24 de la Llei 11/2007, de 22 de juny,
d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, habilitat per a la recepció i
tramesa de les sol·licituds, escrits i comunicacions entre aquest ens i la resta
d’administracions públiques adherides a l’EACAT.
Aquest registre anotarà també les entrades i sortides corresponents als serveis
d’administració electrònica, que el Consorci AOC, previ conveni, presti a aquesta
corporació.
Tot això mentre no es puguin efectuar aquests assentaments directament en el
registre general electrònic creat per aquesta ordenança. Quan això sigui possible
aquest registre registre tindrà funcions de garantia de la disponibilitat de la prestació
24x7 dels serveis previstos en els punts 1 i 2, en cas de problemes tècnics que puguin
afectar al registre general.
Disposició transitòria
Els diferents elements que integren el registre electrònic entraran en funcionament de
manera gradual en tant que es posin en marxa els sistemes i les tecnologies
corresponents que han de donar-li suport.
Disposició final
Aquesta ordenança entra en vigor una vegada aprovada definitivament i publicat en el
Butlletí oficial de la província l'anunci d'aprovació definitiva amb el text íntegre.

APROVACIÓ DE COMUNICACIÓ
FINANCERA I ASSEGURANCES

A

DIRECCIÓ

GENERAL

DE

POLÍTICA

Atès que en data 4 d’octubre de 2012 es va aprovar la concertació d’un préstec pont
per import de 510.000 euros, amb càrrec a la subvenció atorgada pel Departament
d’Ensenyament per a la construcció de la nova escola bressol.
Atès que l’amortització prevista per al préstec citat és a 18 mesos, de forma que
l’anualitat teòrica d’amortització implica un resultat negatiu en el càlcul de l’estalvi net,
si bé tan bon punt s’amortitzi el préstec pont la situació quedarà subsanada.
Atès que l’article 53.1 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei d’hisendes locals estableix que si l’estalvi net és
negatiu cal adoptar les mesures corresponents.
El Ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar la previsió d’ingressos i despeses segons model 7 facilitat per la
Direcció General de Política Financera i Assegurances, a fi de donar compte de la
situació relativa a l’estalvi net negatiu i la seva correcció.
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Segon.- Remetre el formulari aprovat en el punt primer conjuntament amb una
memòria de l’Alcaldia a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la
Generalitat de Catalunya als efectes oportuns.

VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES
NORMES SUBSIDIÀRIES EN RELACIÓ AMB LES ALTERACIONS AMB SEVA
En data 26 de novembre de 2007, el Ple de l’ajuntament de Balenyà va aprovar
inicialment la modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament degut a la
situació plantejada pels canvis de delimitació dels termes municipals de Balenyà i
Seva.
En data 29 de setembre de 2008, el Ple de l’Ajuntament va aprovar inicialment i per
segona vegada la referenciada modificació.
Durant el període d’exposició pública es van formular al.legacions pel Sr. Josep M.
Codina Oliveda, pel Sr. Francisco Vall-llosera Vilaplana i per la Sra. Natividad Ciuró
Coma. Tanmateix es va emetre informe per ADIF, el Ministeri de Fomento, el Consell
Comarcal d’Osona, el Departament d’Agricultura, el Departament de Medi Ambient i
l’ACA.
Així mateix es van rebre informes dels organismes següents:
1.
2.
3.
4.

Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF)
Consell Comarcal d’Osona
Ministerio de Fomento
Direcció General de Desenvolupament Rural del DAAR

En data 28 de març de 2011 es va adoptar l’acord d’aprovació provisional de la
modificació puntual, la part dispositiva de la qual estableix el següent:
“Primer: Estimar les al.legacions formulades pel Sr. Josep Codina i Oliveda i la Sra.
Nativitat Ciuró i Coma, en representació de Inmuebles y Máquinas, SL.
Segon: Desestimar l’al.legació formulada pel Sr. Francesc Vall-llosera i Vilaplana,
donat que els límits proposats en la modificació del sòl urbà consolidat del polígon
Vall.llosera provinent de Seva coincideixen a la realitat física de les obres
d’urbanització que donen la condició de solar als terrenys considerats com sòl urbà
consolidat, de conformitat a les disposicions de l’article 30 del text refós de la Llei
d’urbanisme.
Tercer: Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament amb relació a les alteracions del terme municipal amb Seva.”
Quart: Prendre en consideració l’informe de sostenibilitat ambiental, la memòria
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ambiental i la resolució sobre la memòria ambiental de la modificació puntual de les
normes subsidiàries de planejament de Balenyà, en relació amb les alteracions del
terme municipal de Seva, de data 24 de febrer de 201, emesa per la Direcció General
de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat
de Catalunya.
Cinquè: Traslladar aquest acord juntament amb l’expedient administratiu a la Comissió
Territorial d’Urbanisme Barcelona als efectes de la seva aprovació definitiva.”
En sessió de 29 de setembre de 2011, la Comissió Territorial d’Urbanisme de la
Catalunya Central va aprovar definitivament la modificació puntual, supeditat a la
publicació al DOGC i a la presentació, per part de l’ajuntament, d’un text refós, per
triplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i
degudament diligenciat, amb la incorporació de les prescripcions que estableix la
resolució de la Comissió.
Per tot això, un cop elaborat el text refós indicat, el Ple acorda per unanimitat el
següent:
Primer.- Donar per verificat el text refós de la modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament amb relació a les alteracions del terme municipal amb
Seva, que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Traslladar aquest acord juntament amb tres exemplars del text refós indicat en
el punt primer a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central als efectes
de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i consegüent
entrada en vigor.

RATIFICACIÓ DEL DECRET D’APROVACIÓ DEL CONVENI AMB LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA RELATIU AL PROJECTE DE DINAMITZACIÓ ESPORTIVA DE L’ALT
CONGOST C-17 2012-2015
El Ple aprova per unanimitat la ratificació del decret núm. 056/12, de data 17 d’abril de
2012:
“Decret núm. 056/12
ANNA MAGEM i MARSÓ, Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament de Balenyà.
Atès que els ajuntaments d’Aiguafreda, Centelles, Figaró-Montmany, Sant Martí de
Centelles, Tagamanent i Tona van sol·licitar conjuntament a la Diputació de Barcelona
suport tècnic per elaborar un pla d’optimització de l’esport a la zona de l’Alt Congost, la
Gerència dels Serveis d‘Esports de Diputació de Barcelona va encarregar un estudi
específic relatiu als municipis sol·licitants.
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Atès que l’estudi preveu la necessitat de disposar d’un/a tècnic/a d’esports compartit/da
per tots els municipis, cal implementar el “Projecte de dinamització esportiva de l'Alt
Congost C-17 2012-2015", amb el suport de la Gerència dels Serveis d’Esports de
Diputació de Barcelona.
Atès que correspon aprovar el conveni que regirà aquesta acció, d’acord amb el model
aprovat per Diputació de Barcelona,
RESOLC:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Balenyà i la Diputació de Barcelona que
regeix el “Projecte de dinamització esportiva de l'Alt Congost C-17 2012-2015", d’acord
amb el model aprovat per la Diputació de Barcelona que s’adjunta a l’expedient.
Segon.- Facultar la Sra. alcaldessa per signar tots aquells documents necessaris per a la
formalització del present acord.
Tercer.- Sotmetre a ratificació el present decret en la propera sessió ordinària de Ple que
se celebri.
Quart.- Notificar el present acord a la Diputació de Barcelona.”
La Sra. alcaldessa explica que existeix el suport de Diputació per poder disposar d’un
tècnic esportiu durant quatre anys.
El Sr. Girvent comenta que fa por que el tècnic s’ocupi molt més de Tona.

RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE BAIXES D’OBLIGACIONS
RECONEGUDES D’EXERCICIS ANTERIORS
El Ple aprova per unanimitat la ratificació de l’acord de la Junta de Govern, celebrada el
dia 7 de maig de 2012:
“APROVACIÓ
ANTERIORS

DE

BAIXES

D’OBLIGACIONS

RECONEGUDES

D’EXERCICIS

Cal tenir en compte l’article 25 de la Llei 47/2003 de 26 de novembre, General
Pressupostària.
Cal considerar els articles 31.1 b, 59.4 i 84 de la Llei 30/1992, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, en relació a la
consideració d’interessats, audiència i anuncis en cas que s’ignori el lloc de la notificació.
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Cal tenir en compte l’article 212.4 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, amb relació a
l’òrgan competent.
En data 29 de març de 2012 es va aprovar inicialment l’expedient de baixes d’obligacions
reconegudes d’exercicis anteriors i es va donar un termini d’audiència de quinze dies als
interessats mitjançant notificació i inserció d’un anunci al BOPB.
Transcorregut el termini d’audiència, han presentat al·legacions els Srs. Joan Carles
Abella Ciuraneta i Toni Canet Rovira, en relació amb una beca d’estudi/investigació de
l’exercici 2001, i l’empresa Llar Import SL, en relació amb la factura F23 de 02/02/2007.
Els Srs. Abella i Canet han presentat la memòria corresponent a la beca per l’estudi,
mentre que l’empresa Llar Import SL manifesta el seu desacord amb la baixa.
Per tant, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades en data 27 d’abril de 2012 pels Srs.
Joan Carles Abella Ciuraneta i Toni Canet Rovira, atès que el dret a reclamar el
pagament de l’obligació ha prescrit, d’acord amb l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de
novembre, General Pressupostària, que estableix un termini de quatre anys. Així mateix,
cal tenir en compte que l’equip de govern del moment va optar per no fer front al
pagament de l’import.
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades en data 18 d’abril de 2012 per Llar
Import SL, atès que el dret a reclamar el pagament de l’obligació ha prescrit, d’acord amb
amb l’article 25 de la Llei 47/2003, de 26 de novembre, General Pressupostària, que
estableix un termini de quatre anys. Així mateix, cal tenir en compte que l’equip de govern
del moment va optar per no fer front al pagament de l’import.
Tercer.- Aprovar definitivament la baixa de les obligacions reconegudes pendents de
pagament, integrades en l’agrupació de pressupostos tancats, per import de 1.349,76€
en relació amb l’Ajuntament i de 4.869,22€ en relació amb el Patronat Municipal
d’Esports. El detall individualitzat figura a l’expedient.
Quart.- Que es duguin a terme els assentaments comptables que calguin per fer
efectiva la baixa de les obligacions indicades.
Cinquè.- Ratificar el present acord en la propera sessió ordinària de Ple.
Sisè.- Notificar el present acord als interessats.”

DONAR COMPTE LIQUIDACIÓ PRESSUPOST 2011
Es dóna compte, que en data 11 d’abril de 2012, l’alcaldessa ha dictat el decret que a
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continuació es transcriu:
“Decret núm. 052 /12
Anna Magem i Marsó, alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà
Vist l’expedient de liquidació del pressupost de 2011 d’aquest Ajuntament, formulat per
Intervenció, en compliment del que es disposa a l’article 191 del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i de conformitat amb
el que es disposa a l’esmentat article, pel present,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Balenyà per a
l’exercici de 2011, amb el següent resultat:
A) DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUDES PENDENTS
EXERCICI CORRENT A 31-12-2011
956.253,18 €
346.625,05 €

Drets reconeguts pendents de cobrament
Obligacions reconegudes pendents de pagament
B) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Crèdits gastats finançats amb Romanent
Desviació de finançament negativa de
l’exercici
Desviació de finançament positiva de
l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

3.859.065,68 €
4.008.899,61 €
-149.833,93 €
11.297,08 €
456.215,46 €
57.118,33 €
260.560,28 €

C) ROMANENT DE TRESORERIA
Pendent de cobrament net a final exercici
Pendent de cobrament press.
Pendent de cobrament N.P.
- Prov. Insolvències
- Ing. Pendent d’aplicar
Pendent de pagament net a final exercici
Pendent de pagament press.
Pendent de pagament N.P.
- Pag. pendent d’aplicar
Fons líquids a la tresoreria final exercici
Romanent previ
Romanent amb finançament afectat
Romanent per a despeses generals

997.576,95 €
1.076.217,11 €
5.163,10 €
83.803,26 €
0,00 €
938.285,91 €
650.070,20 €
288.215,71 €
0,00 €
240.346,89 €
299.637,93 €
52.500,00 €
247.137,93 €
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Segon.- Donar compte al Ple Corporatiu d’aquesta aprovació i a les administracions
corresponents de tutela financera.”
Es dóna compte, que en data 23 de febrer de 2012, la presidenta del Patronat
Municipal d’Esports ha dictat el decret que a continuació es transcriu:
“Decret núm. 002/12
ANNA MAGEM i MARSÓ, Presidenta del Patronat Municipal d’Esports de Balenyà,
Vist l’expedient de liquidació del Pressupost de 2011 del Patronat Municipal d’Esports,
formulat per Intervenció, en compliment del que es disposa a l’article 192 del Text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, R.D.L. 2/2004, de 5 de març, i de
conformitat amb el que es disposa a l’esmentat article, pel present,
HE RESOLT:
Primer.- Aprovar la liquidació del Pressupost del Patronat Municipal d’Esports per
l’exercici de 2011, amb el següent resultat:
D) DRETS I OBLIGACIONS RECONEGUDES EXERCICI
CORRENT A 31-12-2011
3.865,91 €
1.234,64 €

Drets reconeguts pendents de cobrament
Obligacions reconegudes pendents de pagament
E) RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L’EXERCICI
Drets reconeguts nets
Obligacions reconegudes netes
Resultat pressupostari
Crèdits gastats finançats amb Romanent
Desviació de finançament negativa de l’exercici
Desviació de finançament positiva de l’exercici
Resultat pressupostari ajustat

153.456,62 €
136.841,97 €
16.614,65 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
16.614,65 €

F) ROMANENT DE TRESORERIA
Pendent de cobrament net
Pendent de cobrament press.
Pendent de cobrament N.P.
- Prov. insolvències
- Ing. Pendent d’aplicar
Pendent de pagament net
Pendent de pagament press.
Pendent de pagament N.P.

4.703,78 €
5.509,70 €
0,00 €
805,92 €
0,00 €
6.789,25 €
6.103,86 €
1.780,10 €
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- Pag. pendent d’aplicar
Fons líquids a la tresoreria final exercici
Romanent previ
Romanent amb finançament afectat
Romanent per a despeses generals

1.094,71 €
8.247,06 €
6.161,59 €
0,00 €
6.161,59 €

Segon.- Donar compte al Ple Corporatiu d’aquesta aprovació i trametre còpia de la
mateixa a la Generalitat de Catalunya i a l’administració estatal.”

Debatuts els punts anteriors, s’entra a l’apartat de mocions, amb el següent
contingut:

PROPOSTA D’ADHESIÓ
INDEPENDÈNCIA

A

L’ASSOCIACIÓ

DE

MUNICIPIS

PER

LA

Com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en relació a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació de continguts que
retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un moviment entre els
municipis de Catalunya que va comportar la declaració de municipis moralment
“exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta manera el sentit de la
manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010.
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels drets
humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència.
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat d’administrar
territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran l’exercici del dret a
l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord amb les disposicions de la Carta
de les Nacions Unides.”
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de protegir i
promoure els seus interessos comuns i genèrics.
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Tenint en compte que la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada pel
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa en el seu Títol XI, articles 133 a 136,
que els ens locals tenen dret d’associar-se en concordança amb el que disposa
l’esmentat Decret 110/1996.
Tenint en compte que en data 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, es va
constituir formalment l’Associació de Municipis per la Independència i es van aprovar
els seus estatuts, i vist el contingut dels mateixos, el Ple acorda, amb cinc vots a favor
dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a favor del regidor del grup Convergència
i Unió, quatre vots a favor dels senyors/es Girvent, Pérez, Pujol i Martínez i una abstenció
del senyor Criach, regidors/es tots del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés
Municipal, el següent:
Primer.- Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda a Vic
en data 14 de desembre de 2011.
Segon.- Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació.
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per signar els documents necessaris per a
l’efectivitat dels precedents acords.
Quart.- Delegar en el Regidor Antoni Mas i Bigas per representar aquest Ajuntament
davant l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts.
Cinquè.- Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de Municipis per
la Independència domiciliada al C. Ciutat, 1, 08500 Vic i també a la Direcció General
d’Administració Local del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Mas reparteix documents per il·lustrar la moció i el seu parlament i exposa el
següent:
“En aquest ambient de moviments populars a favor de la independència que cada
vegada va en augment, hem de reconèixer la importància de les consultes populars, la
manifestació del juliol del 2010, la creació de l’Assemblea Nacional Catalana,
l’Associació de Municipis per la Independència, la constitució de l’Assemblea local dins
de l’Assemblea Nacional Catalana, nosaltres també creiem que hi hem de ser i
adherir-nos a l’Associació de Municipis per fer pedagogia a la població i afirmar que
sense deixar mai de ser ciutadans del món també volem sentir-nos catalans.
Crec que tots els regidors hem rebut el contingut de l’acta de la constitució de
l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels seus Estatuts que volem
aprovar. Per tant, el que diré ja us consta. Però vull també destacar alguns punts que
m’agradarà que sentin els assistents al Ple d’avui:
ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA
Abans dels ESTATUTS de l’Associació hi ha
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L’EXPOSICIÓ DE MOTIUS
PRIMERA PART: DE CARÀCTER HISTÒRIC
Llegeixo alguns fragments il·lustratius
Tots coneixem l’espoli fiscal històric i actual, prou documentat, iniciat amb Felip V i que
ha continuat al llarg del temps sense interrupció, intensificant-se cada vegada més les
campanyes contra Catalunya –contra els seus símbols d’identitat i contra la seva gent
en els mitjans de comunicació d’àmbit estatal i en les declaracions dels polítics,
particularment en qualsevol de les campanyes electorals. De tot això en queda
constància documentada en les hemeroteques i arxius audiovisuals.
Considerem que sempre és l’hora i moment per reclamar la dignitat i la llibertat, viure
en definitiva, bé aquest que “no es compra ni es ven, poble que mereix ser lliure si no li
donen s’ho pren” , com molt bé expressa un altre poeta.
SEGONA PART: DE CARÀCTER POLÍTIC
Cada dia que passa els ciutadans de Catalunya tenim més consciència de les
limitacions creixents que el marc jurídic espanyol vigent imposa a l’autogovern del
nostre poble i als seus anhels de viure en llibertat i amb justícia. Els exemples que
demostren aquests límits no cessen. Si la sentència del Tribunal Constitucional contra
l’Estatut es va encarregar de retallar greument en aspectes clau allò que ja havia
aprovat el poble, posteriorment no han parat d’esdevenir-se fets que ho han anat
concretant més a la menuda, com ara la sentència del Tribunal Suprem contra la
immersió lingüística amb prevalença del català a l’ensenyament.
(...)
Ara és l’hora de no defallir i de continuar fent passes fermes, de forma més
organitzada i sistemàtica, i per això ens proposem crear l’associació Municipis per la
Independència que treballi permanentment per a la consecució d’un Estat propi per a
Catalunya, des del convenciment que, per la seva pròpia pluralitat, el municipalisme és
un àmbit privilegiat per establir dinàmiques unitàries i apartidistes en la defensa dels
drets nacionals.
(...)
La gent, els habitants de cada poble i ciutat, som la democràcia. Som la gent la que
expressem els nostres designis a través de les urnes. En definitiva, la gent som la
força d’un poble, i només nosaltres a través de les urnes som responsables i lliures
d’escollir el nostre futur. Un futur a l’alçada de la dignitat humana. I en aquest punt, no
oblidem la declaració dels drets humans de les Nacions Unides, on en el seu article
1.2, determina:
“Els propòsits de les Nacions Unides són:
2. Desenvolupar entre les nacions unes relacions amistoses basades en el respecte al
principi de la igualtat de drets dels pobles i del seu dret a la lliure determinació, i
prendre totes aquelles mesures apropiades a enfortit la pau universal;”
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(...)
TERCERA PART: DE CARÀCTER JURÍDIC que també parla dels
PACTES INTERNACIONALS
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental dels Drets
Humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions Unides, com
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per l’Estat espanyol el
27 de juliol de 1977, que en el seu Article 1 proclama: “Tots els pobles tenen dret a
l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen lliurement el seu estatut polític i
procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, social i cultural.
(...)
Així mateix el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals ratificat per
l’Estat Espanyol també el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1, proclama:
“1.Tots els pobles tenen el dret a l'autodeterminació. En virtut d'aquest dret determinen
lliurement el seu estatut polític i procuren també el desenvolupament econòmic, social i
cultural.
2.Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar lliurement de llurs
riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, però, cap de les obligacions que
sorgeixen de la cooperació econòmica internacional basada en un principi de benefici
recíproc, i també del dret internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels
seus mitjans de subsistència.
3.Els Estats part en aquest Pacte, incloent-hi aquells que tenen la
responsabilitat d'administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís (disposició
segons la qual una persona, en testament o en capítols matrimonials, deixa tots els
seus béns o una part a una altra persona amb l’encàrrec de conservar-los i
transmetre’ls a un tercer anomenat fideïcomissari) promouran l'exercici del dret a
l'autodeterminació i respectarà aquest dret d'acord amb les disposicions de la carta de
les Nacions Unides.”
(...)
Després ve la NORMATIVA JURÍDICA INTERNA: Hi ha el
TEXT DELS ESTATUTS

Fins aquí hem espigolat alguns fragments dels documents que ja hem pogut llegir i
estudiar els membres del Ple de l’Ajuntament.
Ara volem afegir el següent:
Hom deia: El contrari de la independència és la ignorància. Hi afegeixo: El contrari de
la independència és la manca d’informació, la ignorància de la realitat.
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Per això, hem de deixar clar:
 Per dignitat,
 Pels nostres orígens,
 Pel reconeixement de la nostra història,
 Perquè som diferents,
 Perquè ja ens han tret massa el suc, espoliat, denigrat,
 Per l’animadversió i mania que ens tenen,
 Per les mentides que diuen de nosaltres que, quan anem més enllà de casa,
sembla que hàgim de demanar perdó per ser catalans,
 Per l’enveja que ens tenen, perquè ens necessiten però no ens estimen,
 Perquè tenim consciència que ara és més possible que abans,
 Perquè hem de fer pedagogia de la crua realitat en què vivim i manifestar que
molts viuen a costa nostra,
 Perquè des de l’Ajuntament també hem d’informar de la situació, de l’espoli
econòmic, de la diferència de tracte amb altres pobles de l’Estat espanyol,
 Perquè hem comprovat que l’anomenat autogovern autonòmic no ha servit prou
per solucionar les injustícies que hem sofert,
 Perquè no han tingut la decència d’aprovar-nos l’Estatut fet per la gran majoria de
forces polítiques catalanes,
 Perquè ja n’hi ha prou de caminar adormits confiant en el somni que tot s’arreglarà
sense fer res.
Som aquí perquè abans molts dels nostres han sabut resistir tots els embats que
volien aixafar-nos, oprimir-nos, liquidar-nos com a poble. Però no se n’han sortit. Han
persistit i persistirem.
Som aquí com a hereus d’uns homes i dones extraordinaris que amb el seu treball
heroic i difícil del dia a dia han mantingut viva l’esperança del restabliment de la nostra
dignitat col·lectiva.
Som aquí perquè volem anar cap a un independentisme tranquil, tendre i acollidor de
tothom.
Ja no hi ha marxa enrere. El camí ja està traçat. Només cal anar caminant, sense
pauses.
Les circumstàncies, especialment les econòmiques, han fet obrir els ulls a molta gent
que ens hem adonat del país que podem ser.
Ja és hora que anem fent passos per esdevenir el que hem volgut ser i no ens han
deixat.
Per això, hem de deixar clar:
Qui som, com som, d’on venim,
on som i cap on volem anar
amb un coratge que mai no havíem tingut.
ALGÚ HO HAVIA DE DIR
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NO m’allargo més. He repartit unes pinzellades de la situació especialment econòmica
que –segons m’han dit- varen aparèixer a la Vanguardia no fa massa, que il·lustra molt
bé la situació en la qual ens trobem, que no és nova. Al segle 18 ja apareixia en un
llibre la constatació del tracte diferencial que se’ns donava a l’Estat espanyol pel fet de
ser catalans.
Els que vàrem assistir a la conferència Les raons econòmiques, polítiques i socials
d’una Catalunya Estat ens varen quedar les coses molt clares.
Algunes afirmacions espigolades d’un article de La Vanguardia














L’augment de l’independentisme a Catalunya no es casual ni respon
a circumstàncies difícils d’explicar.
Si deixem las raons d’identitat a un cantó i ens centrem en el dia a dia, ¿qui pot
defensar l’espoliació que pateixen tots els catalans, independentment de si es
consideren espanyols o catalans?
Qui pot defensar que els estudiants catalans rebin només el 5% de totes las
beques de l’estat i els estudiants de Madrid rebin el 58%? Qui no voldria veure
augmentada la renda per càpita anual dels catalans en uns 2.400€ l’any si
tinguessin seguretat social pròpia?
Qui pot defensar que el "Ministerio de Cultura" faci una despesa anual per cada
espanyol de 47€ i per cada català només de 5€?
Qui voldria viatjar amb el 40% dels trens construïts per l’Estat durant la dècada
dels 70 que es consideren obsolets i que encara circulen per Catalunya, mentre
que a Madrid només en tenen el 4% d’aquests trens obsolets?
Qui pot defensar que 1 de cada 3 anys el Ministerio de Fomento no inverteixi res
de res a Catalunya?
Com a resident a Catalunya, qui pot tolerar que, per cada 12,7 milions d’euros que
s’inverteixen en mediambient a l’aeroport del Prat, s’inverteixin 300 milions d’euros
a l’aeroport de Barajas?
Per molt espanyolista que un sigui a Catalunya, ¿es pot defensar que entre 1985 i
2005 només s’hagin construït a Catalunya 20 kms d’autovies mentre que a Madrid
se’n facin prop de 900 Kms durant el mateix temps (20 anys)?
Es pot acceptar i no protestar quan a Catalunya només s’inverteix un promig del
12% del PIB espanyol anual quan Catalunya aporta el 22% del mateix PIB
espanyol?
Es pot acceptar el greuge comparatiu que hem sofert amb l’AVE? A Catalunya, per
l’AVE, el govern de l’Estat va invertir 316€ per cada català, però el mateix any va
invertir 1.198€ per cada andalús, 894€ per cada madrileny, 574€ per cada
aragonès i 407€ per cada castellanomanxec.
Amb la dependència de Catalunya amb respecte a Espanya, nosaltres,
els catalans, independentment de si ens sentim espanyols o catalans, estem
perdent l’oportunitat de viure millor. Estem perdent l’oportunitat de donar un futur
millor als nostres fills”.

La Sra. alcaldessa defensa l’adhesió perquè els municipis representen ciutadans i
territoris i que la voluntat és que les persones visquin millor.
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El Sr. Girvent explica que el grup PSC dóna llibertat de vot als seus membres, i que
respecta la idea de cadascú.

MOCIÓ SOBRE POLÍTIQUES ACTIVES D’OCUPACIÓ, UN MITJÀ DELS
AJUNTAMENTS PER MILLORAR L’OCUPABILITAT DE LES PERSONES I
AFAVORIR EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DELS NOSTRES TERRITORIS
Els ajuntaments de Catalunya veiem amb preocupació com l’atur ha anat augmentant
de manera considerable als nostres pobles i ciutats. El període més intens de
destrucció d’ocupació ha estat entre el 2007 i el 2009, període en què el percentatge
d’atur va ser molt elevat.
Malgrat tot, l’atur no s’atura. Només cal veure l’Enquesta de Població Activa del primer
trimestre de 2012, on a l’Estat espanyol tenim 5.639.500 persones aturades; un
24,44% i, a Catalunya, 836.900 persones en atur; un 22,16%. Per altra banda, és molt
preocupant la taxa d’atur dels joves menors de 25 anys, que se situa en un 50%, una
xifra per sobre de la zona euro, que és del 21,6%, i del conjunt de la Unió Europea,
que és d’un 22,4%.
Cal tenir en compte, també, que cada vegada hi ha més persones aturades de llarga
durada que ja no cobren cap prestació o subsidi. A Catalunya hi ha 240.000 persones
sense cap tipus de prestació, aquest augment accentuarà l’exclusió social i la pobresa
severa. Aquesta realitat provoca que moltes persones quedin desprotegides i en una
situació molt vulnerable en no poder cobrir per si mateixes les necessitats bàsiques i
en veure un deteriorament de la seva salut i autoestima.
Cal revisar el posicionament del Govern de l’Estat d’integrar polítiques actives i
passives, ja que el seu objectiu és reduir l’atur de persones amb prestacions a través
de les bonificacions que recull la reforma laboral i, per tant, queden fora del sistema
totes aquelles persones que no cobren cap prestació o subsidi. A més, tot això va en
detriment de la partida pressupostària de les polítiques actives d’ocupació.
Els ajuntaments fa més de trenta anys que venim desenvolupant programes de
polítiques actives d’ocupació. El municipalisme no hem estat al marge; des de la crisi
econòmica dels anys 80 fins l’actualitat hem treballat de manera activa en el
desenvolupament de les polítiques actives d’ocupació com a mitjà per ocupar a les
persones aturades de les nostres poblacions.
De fet, des de l’inici d’aquesta crisi els ajuntaments hem atès més d’un 35% de les
persones aturades a Catalunya, donant uns serveis d’acompanyament
(assessorament, orientació, formació i intermediació laboral) per a la millora de la seva
ocupabilitat.
També els ajuntaments hem potenciat el desenvolupament econòmic local com a
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instrument per impulsar estratègies de planificació territorial, per fomentar la integració
i la diversificació de l’estructura productiva i de serveis, per millorar les condicions per
a l’activitat i la cultura empresarial i dinamitzar el sector comercial i augmentar el pes
de l’economia cooperativa en el conjunt de l’activitat econòmica.
Per això, veiem amb indignació la proposta de Pressupostos Generals de l’Estat per al
2012 d’una reducció del 56% dels recursos en l’àmbit de les polítiques actives
d’ocupació destinades a Catalunya; que passarà de 457M€ a 198M€ i que algunes
partides es veuran afectades en un 97%; en concret els Plans d’Ocupació, les
mesures de desenvolupament local a través dels Agents d’Ocupació de
Desenvolupament Local (AODL) i les mesures d’orientació laboral.
Aquesta disminució afectarà els més vulnerables, els aturats i aturades de llarga
durada i els sectors que necessiten seguir itineraris formatius per reorientar el seu futur
professional. L’atur continuarà en índexs alts durant un període llarg i això afectarà de
ple els ajuntaments, i si no tenim els recursos econòmics adients ens trobarem amb
problemes de cohesió social a les nostres ciutats i pobles i amb profundes dificultats
per fer-hi front, ja que els ajuntaments som els que vivim directament els efectes de
l’atur perquè dia a dia veiem a molts veïns i veïnes als nostres carrers i places sense
poder fer cap activitat i sense poder ajudar les seves famílies per poder tenir un
present i un futur millor.
També es veuran afectats els serveis d’Ocupació i Promoció Econòmica dels nostres
ajuntaments -grans, mitjans i petits- amb retallades de personal que farà augmentar
encara més les taxes d’atur i es posa en perill la continuïtat d’aquests serveis a prestar
a les persones aturades.
Ens preocupa, també, que el Pressupost de la Generalitat de Catalunya destinat a les
polítiques actives d’ocupació vagi minvant, just en un moment en què hauria
d’augmentar-se el finançament per aquestes polítiques. El Govern de Catalunya hauria
de donar prioritat en aquests moments a la lluita contra l’atur i dotar econòmicament
les partides destinades a les polítiques actives d’ocupació.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat el següent:
1. Instar el Govern de l’Estat a reconsiderar la seva posició envers els ajuntaments en
matèria de polítiques actives d’ocupació dotant aquestes partides perquè els
ajuntaments puguin ajudar a les persones a la seva ocupabilitat des de la proximitat
que representem.
2. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que incrementi els recursos
econòmics per a la realització de polítiques actives d’ocupació i desenvolupament
local, més enllà de l’aportació econòmica de la Conferència Sectorial del Ministeri
d’Ocupació i Seguretat Social a les Comunitats Autònomes, per tal que els
ajuntaments mantinguin el lideratge en l’execució de les polítiques actives d’ocupació i
del desenvolupament local al territori, en favor dels nostres ciutadans.
3. Fer arribar aquest acord a l’FMC perquè a través dels seus òrgans de govern donin
suport a aquest acord.
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4. Traslladar aquest acord a la Ministra d’Ocupació i Seguretat Social del Govern de
l’Estat i al Conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Girvent comenta que la posició del govern de l’Estat i de la Generalitat no són
tan diferents, perquè són neoliberals.

MOCIÓ SOBRE L’IMPOST SOBRE L’INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS
DE NATURALESA URBANA DE LES TRANSMISSIONS DERIVADES
D’EXECUCIONS HIPOTECÀRIES DE L’HABITATGE HABITUAL
En l’actual conjuntura econòmica són moltes les famílies que no poden fer front a les
obligacions hipotecàries que al seu dia van concertar per adquirir l’habitatge habitual.
És evident que les famílies que perden la seva residència perquè no poden fer front a
les seves obligacions econòmiques, constitueixen un del principals col·lectius que
poden situar-se en risc d’exclusió social i esdevenen per tant objecte d’especial
atenció en l’àmbit de les polítiques públiques de protecció social.
En les situacions exposades anteriorment, a banda que les persones perdin el seu
habitatge habitual, i en alguns casos continuïn sent deutors de part del préstec o del
crèdit hipotecari, l’Ajuntament ha de practicar liquidació de l’impost sobre l’increment
de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVNU) que també hauran de pagar.
La Llei reguladora de les hisendes locals vigent (TRHL), no preveu que les ordenances
fiscals puguin regular bonificacions sobre la quota de l’impost en els casos en què la
transmissió de l’habitatge hagi estat conseqüència de la seva pèrdua arran d’un
procediment d’execució. Tampoc contempla cap exempció per a aquest supòsits. En
aquest sentit, cal remarcar que, de conformitat amb l’article 8 de la Llei General
Tributària, l’establiment de les exempcions, reduccions, bonificacions, deduccions i
altres beneficis o incentius fiscals, s’han de regular per Llei.
Cal recordar que l’article 31 de la Constitució Espanyola estableix que tothom
contribuirà al sosteniment de les despeses públiques, d’acord amb la seva capacitat
econòmica, mitjançant un sistema tributari just inspirat en els principis d’igualtat i
progressivitat que, en cap cas, tindrà abast confiscatori.
El Reial Decret-llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció de deutors
hipotecaris sense recursos, introdueix a l’article 9 una modificació del TRLHL,
aprovada pel Reial decret legislatiu 2/2004 i estableix que:
“3. En les transmissions realitzades pels deutors compresos en l’àmbit d’aplicació de
l’article 2 del Reial decret llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de protecció
de deutors hipotecaris sense recursos, en ocasió de la dació en pagament del seu
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habitatge prevista en l’apartat 3 de l’annex de l’esmentada norma, té la consideració
de subjecte passiu substitut del contribuent l’entitat que adquireixi l’immoble, sense
que el substitut pugui exigir del contribuent l’import de les obligacions tributàries
satisfetes.”
Tanmateix, val a dir que d’aquesta mesura no se’n poden beneficiar totes les persones
que es trobin en la situació descrita anteriorment, sinó que, tal com diu la norma,
només és aplicable a un grup molt reduït de deutors hipotecaris. Per això entenem que
aquesta modificació introduïda pel legislador estatal no és suficient per evitar que les
persones que hagin perdut la titularitat del seu habitatge habitual com a conseqüència
de subhastes o procediments d’execució hipotecària els sigui liquidat l’impost
esmentat.
Per tots els motius abans exposats, el Ple acorda per unanimitat el següent:
1.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a complementar la modificació de l’art. 106 del
vigent text regulador de la vigent Llei de les hisendes locals en el sentit de fer
extensiva a totes les adjudicacions hipotecàries d’habitatges de primera residència la
consideració de l’entitat adquirent de l’immoble com a subjecte passiu del contribuent,
establerta en l’art. 9 del Reial Decret Llei 6/2012, de 9 de març, de mesures urgents de
protecció de deutors hipotecaris sense recursos, únicament en el cas de l’entrega de la
vivenda com a dació en pagament.
2.- Que mentre no s’aprovi una modificació legislativa de la Llei reguladora de les
hisendes locals, els ajuntaments afectats podrien, en l’àmbit de les seves
competències, a través de la implantació de programes d’ajuts econòmics de caràcter
social, adreçats a les persones físiques que han perdut la seva vivenda habitual,
establir mesures compensatòries per tal de no empitjorar la situació en què ja es troba
l’executat hipotecari, amb el pagament d’aquest impost.

MOCIÓ DE RECOLZAMENT A LA INICIATIVA LEGISLATIVA POPULAR DE LA
REGULACIÓ DE LA DACIÓ EN PAGAMENT, DE PARALITZACIÓ DELS
DESNONAMENTS I DE LLOGUER SOCIAL
Vist que segons les dades del Consell General del Poder Judicial, només entre 2007 i
el tercer trimestre de 2011 s’han produït a Espanya 151.369 processos de
desallotjament com a conseqüència dels més de 328.000 procediments d’execució
hipotecària iniciats.
Vist que aquesta legislació que permet que les entitats financeres s’adjudiquin els
habitatges pel 60% del valor de taxació no nomes és anòmal i no té comparativa amb
les legislacions d’altres països del nostre entorn, sinó que a més era desconeguda per
les famílies quan varen signar els contractes hipotecaris molts cops amb informació
insuficient i enganyosa.
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Vist que considerem inadmissible i totalment injust que en un Estat social i democràtic
de dret que recull el dret a un habitatge digne i adequat a través de mandat
constitucional, totes les conseqüències de la crisi recaiguin sobre la part més
vulnerable del contracte hipotecari.
Considerant que els efectes dramàtics es concentren a l’àmbit municipal, ja que és als
serveis socials de les administracions locals on s’adrecen majoritàriament les persones
i famílies afectades en busca d’ajut.
El Ple Municipal acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Donar recolzament al procés de recollida de signatures que faci possible la
discussió parlamentària d’una reforma de la Llei, a través de la Iniciativa Legislativa
Popular (ILP) impulsada per les entitats a sota signants, amb la finalitat de regular la
dació en pagament amb efectes retroactius, una moratòria immediata dels
desnonaments i la reconversió de les hipoteques en lloguer social, com a mesura de
mínims destinada a garantir el dret a l’habitatge de les persones afectades per
execucions hipotecàries.
Segon.- Facilitar el procés de recollida de signatures de les persones i entitats al
municipi.
Tercer.- Fer públic aquest acord en el municipi a través de les vies de comunicació
ordinàries de les que disposa el consistori.
Quart.- Enviar copia escanejada del present acord a la Comissió promotora de
la Iniciativa Legislativa Popular de regulació de la dació en pagament, de lloguer
social i de paralització dels desnonaments a la adreça electrònica:
contacto@quenotehipotequenlavida.org .
Des de l’equip de govern es faciliten fulls de signatures per recolzar la iniciativa
legislativa popular.
El Sr. Girvent suggereix que també es podria parlar de les participacions preferents.

ADHESIÓ ALS PRINCIPIS DE LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE
(CETS) I A L’ESTRATÈGIA I AL PROGRAMA D’ACTUACIONS DE LA CETS AL
MONTSENY
L’entitat Ajuntament de Balenyà, amb seu al C/ Pista núm. 2, municipi de Balenyà CP
08550, coneix els Principis de la Carta Europea de Turisme Sostenible (CETS) en els
espais protegits europeus així com la seva aplicació al Montseny.
Assabentada de l’Estratègia i del Programa d’Actuacions de la CETS al Montseny i
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atès que l’Ajuntament de Balenyà desenvolupa actuacions en l’àmbit del Montseny, el
Ple acorda per unanimitat el següent:
Únic.- Aprovar l’adhesió als Principis de la CETS i la col•laboració en el
desenvolupament del Programa d’Actuacions de la CETS al Montseny,
concretant-se aquesta adhesió en els següents
COMPROMISOS:
•
Participació activa en el seguiment i avaluació del Programa d’Actuacions a
partir de la seva integració i assistència en les reunions periòdiques del Fòrum
Permanent i/o del Grup de Treball.
•
Participació activa en el desenvolupament del Programa d’Actuacions a
partir de l’execució i col•laboració en aquelles actuacions on l’entitat hi jugui un paper
d’”entitat responsable” o d’”entitat col•laboradora”, segons es descriu en les fitxes del
Programa d’Actuacions.
•
Divulgació dels principis de la CETS entre els seus membres i divulgació de
les activitats que es desenvolupin com a resultat de l’aplicació del Programa
d’Actuacions.
L’assumpció d’aquests compromisos, permetran a l’entitat Ajuntament de Balenyà
•
La comunicació fluïda i bidireccional amb el Parc Natural del Montseny,
administració impulsora de la implantació de la CETS al Montseny, amb els avantatges
que això comporta.
•
El treball en col•laboració amb entitats i administracions que treballen en el
mateix àmbit territorial i en la mateixa temàtica, optimitzant així les tasques i aplicació
de recursos humans i econòmics d’aquestes i podent incidir en la definició i aplicació
de polítiques vers un turisme sostenible.
•
El reconeixement europeu pel fet de pertànyer a un espai natural protegit
acreditat amb la Carta Europea de Turisme Sostenible.
•
La millora en la comunicació de l’entitat i de les seves activitats així com
l’ampliació del nombre de receptors d’aquesta.

La Sra. alcaldessa comenta que ja hi ha hagut reunions i que els empresaris de
turisme poden beneficiar-se’n.
El Sr. Girvent afegeix que es va batallar perquè el municipi entrés al cercle.

L’últim apartat a debatre és el corresponent al control de l’acció de govern:
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CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es posa en coneixement del Ple els Decrets signats entre el 22/03/2012 fins el
23/05/2012. El Ple queda assabentat del seu contingut.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Girvent manifesta una queixa pel fet que les convocatòries del seu grup s’han
deixat totes al seu lloc de treball.
La Sra. Martínez comenta que a l’entrada dels nens a l’escola els municipals no vénen, o
que vénen quan ja ha tocat el timbre, sobretot a migdia.
El Sr. Girvent pregunta sobre els rumors que apunten que la festa d’estiu canviarà de lloc.
La Sra. alcaldessa respon que es va pensar que la Fira de la Cervesa se celebrava en un
espai adequat per a la festa i d’aquí el trasllat. Afegeix que algunes coses es faran a la
plaça, però que el dia dels bars es traslladaria al nou recinte de les escoles.

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 22:20 hores del dia
indicat a l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, el secretari, per tal de donar fe de l’acte
efectuat.

