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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 27 DE SETEMBRE DE 2016

Balenyà, a les 21:00 hores del dia 27 de setembre de 2016.

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 per la
secretària interventora de la Corporació, Miriam Menéndez Galceran, els regidors que es
relacionen a continuació: Ramon Roig i Solé, Rosa Sala i Domingo, Manuel Flores i
Zurita, Alexis Sáez i Monleón, Laura Moreso i Castro, David Soldevila Senmartí, Tomàs
Girvent i Oliva, Jaume Criach Vila.
El senyor Antoni Mas i Bigas han excusat degudament la seva assistència.
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 la sessió anterior del dia 26/07/2016
2. Aprovació del Conveni sobre el projecte ARREL.
3. Ratificació de l’acord de la Junta de Govern celebrada el 6 de setembre de 2016
sobre pròrroga de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable.
4. Bonificació en l’impost de construcció, instal·lacions i obres per a obra d’especial
interès municipal.
5. Renúncia de regidora.
6. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia
7. Precs i preguntes
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APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Presentada la minuta de l’acta de la sessió anterior (Ple ordinari del dia 26/07/2016) la
presidenta la sotmet a votació resultant aprovada amb set vots a favor, dels regidors dels
grups Junts per Balenyà i ERC, i dues abstencions dels regidors del grup PSC-PM.
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 DE CONVENI SOBRE EL PROJECTE ARREL
Que d’acord amb l’article 18.5 del decret 187/2015 de 25 d’agost d’ordenació dels
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, el Departament d’Ensenyament
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures especifiques
i/o extraordinàries pels alumnes de tercer i quart curs, que no han de comportar
vinculació laboral o professional.
Que l’institut Pere Barnils, ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en el marc
de les mesures especifiques d’atenció a l’alumnat, amb el nom de Arrel. L’objecte
principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart curs de
l’educació secundària que presenten dificultats d’aprenentatge, desmotivació greu, perill
d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que precisen d’actuacions
individualitzades i adaptacions substancials del currículum que facilitin la seva inclusió
escolar, social i laboral.
Que l’Ajuntament de Balenyà és conscient que hi ha alumnes amb dificultats i s’ofereix a
donar suport l’Institut Pere Barnils, col·laborant amb el projecte Arrel.
Vist el contingut del conveni, que s’acompanya a l’expedient, el Ple acorda, amb sis vots
a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a favor del regidor del grup
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions dels regidors del
grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el següent:
Primer: Aprovar el conveni.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest Conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord als interessats.

RATIFICACIÓ D’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE PRÒRROGA
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DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE
Vist l’acord adoptat per la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2016, de pròrroga
de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable, redactat en els termes
següents:
“PRÒRROGA DE LA CONCESSIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AGUA POTABLE
Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
En sessió plenària de 25 de setembre de 2006 es va aprovar l’adjudicació de la
concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable a Balenyà, essent el
contracte formalitzat el dia 31 d’octubre de 2006. La concessió té una durada de deu
anys a comptar des de la signatura del contracte, de forma que correspon iniciar una
nova licitació o bé establir una modificació en el règim de gestió de l’aigua.
A hores d’ara, atesa la complexitat i rellevància del servei, s’està valorant quina ha de
ser a partir d’ara la forma de prestació.
Cal tenir en compte, a més, que tots els tràmits que s’han de dur a terme per a
l’adjudicació d’una nova concessió o per a la gestió del servei des d’una fórmula
diferent, presenten un grau de complexitat important. La recopilació de dades i
elaboració de pressupostos s’han de realitzar amb cura per evitar defectes que podrien
afectar greument l’interès públic.
D’altra banda, la clàusula 82 del plec de clàusules administratives particulars aplicable
estableix el següent:
“El Concessionari vindrà obligat amb l’Ajuntament a continuar prestant el Servei
després de finalitzat el termini de concessió, fins que no tingui lloc una nova
adjudicació o es resolgui prestar-lo per un altre sistema o forma de gestió. Durant
aquest període seran d’aplicació les mateixes normes que s’estableixen en el present
Plec de Condicions i en el Plec de Prescripcions Tècniques.”
D’acord amb l’informe emès per secretaria intervenció, amb la legislació de contractes
del sector públic aplicable i amb la clàusula 82 del plec de clàusules administratives
particulars, en virtut de les delegacions efectuades pel Ple i per l’Alcaldia, la Junta de
Govern Local acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar una pròrroga de la concessió del servei municipal d’abastament
municipal d’aigua potable a Balenyà, adjudicat el 25 de setembre de 2006 a SOREA,
Sociedad Regional de Abastecimiento de Aguas, SA, per raons d’interès públic segons
es justifica a l’expedient.
Segon.- Notificar el present acord a l’empresa concessionària del servei.
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Tercer.- Ratificar el present acord en la propera sessió ordinària de Ple.”
El Ple acorda, amb sis vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a
favor del regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dos vots
en contra dels regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, el següent:
Primer.- Ratificar l’acord la Junta de Govern Local de 6 de setembre de 2016, de
pròrroga de la concessió del servei municipal d’abastament d’aigua potable, en els
termes com es recull en els antecedents del present acord.
El Sr. Tomàs Girvent i Oliva comenta que si s’acaba el servei s’hauria de fer un nou
concurs.
L’Alcaldessa li diu que el Consell Comarcal d’Osona ho està estudiant.

BONIFICACIÓ EN L’IMPOST DE CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES PER A
OBRA D’ESPECIAL INTERÈS MUNICIPAL
Per Decret d’Alcaldia 250/2015, es va concedir llicència d’obres al Sr. Joan Cervera i
Martínez, en nom de Overon Servicios Audiovisuales per l’estesa de fibra òptica pel camí
d’accés al Puigsagordi de Balenyà.
En data 28 d’octubre de 2015, el Sr. Joan Cervera i Martinez sol·licita bonificació del
95% de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres en relació amb la llicència
indicada, per considerar que són obres de caràcter general.
El dia 10 de novembre els serveis tècnics emeten un informe que conclou que cal
suspendre el tràmit ja que no s’acredita cap de les circumstàncies previstes en
l’ordenança fiscal per a que sigui possible bonificar l’impost.
El dia 15 de juliol de 2016 el sol·licitant aporta nova documentació en contesta al
requeriment rebut sol·licitant la catalogació de l’obra com d’interès públic o utilitat
municipal.
Efectivament la nova documentació aportada exposa en la instància una sèrie de
consideracions que es resumeixen a continuació:
-L’actuació de referència permetrà connectar diferents antenes dels municipis per tal que
diferents operadors puguin oferir serveis als clients millorant cobertura 3 i 4 G.
-El municipi rep beneficis importants ja que permet que operadors sense implantació a la
comarca puguin oferir nous i millors serveis de telecomunicacions als habitants del
municipi, augmentant la competència entre operadors finals i per tant els usuaris gaudiran
de millors serveis i millors condicions de contractació dels mateixos.
-S’ha construït una cuneta de formigó al lateral de la carretera o camí per on discorre la
infraestructura, en determinats trams, que la instància valora en 72.000 euros i que no ha
finançat l’administració. L’obra segons projecte ascendeix a 112.030,85 euros i amb la
millora esmentada ascendeix a un cost de 184.030,85 euros (un 39% d’augment).
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Es conclou que el sol·licitant aporta nova documentació amb la finalitat de justificar les
circumstàncies en base les quals fonamenta la sol·licitud de bonificació i per tant es pot
admetre la sol·licitud i tramitar-la com procedimentalment sigui escaient. L’apartat primer
de l’article sisè de l’ordenança fiscal número 5 contempla que correspon al Ple la
declaració d’especial interès o utilitat municipal.
L’article 6.1 de l’Ordenança Fiscal núm.5, reguladora de l’Impost sobre Construccions,
Instal·lacions i Obres, estableix el següent:
“Es concedirà una bonificació del 95 per cent de la quota de l’impost a favor de les
construccions, instal·lacions o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat
municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de
foment de l’ocupació que ho justifiquin. Aquesta declaració correspondrà al Ple de la
Corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud del subjecte passiu, per vot favorable de la
majoria simple dels seus membres.”
Vist que concorren motius suficients per declarar l’estesa de fibra òptica pel camí
d’accés al Puigsagordi indicada d’especial interès municipal, el Ple acorda, amb sis
vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un vot a favor del regidor del grup
Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dos vots en contra dels regidors
del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el següent:
Primer.- Declarar d’especial interès municipal l’obra realitzada, per al qual s’ha atorgat
llicència municipal d’obres per Decret d’Alcaldia 250/15.
Segon.- Aprovar una bonificació del 95% sobre la quota de l’Impost de Construccions,
Instal·lacions i Obres corresponent a la llicència d’obres de referència.
Tercer.- Que es duguin a terme els tràmits oportuns per fer efectiu el present acord.
Quart.- Notificar el present acord a la persona interessada.
El Sr. Girvent comenta que no acaba d’entendre aquesta bonificació concedida a
l’empresa.

RENÚNCIA DE REGIDORA
Vist l’escrit presentat per la senyora Alicia Pujol Martínez de data 12 de setembre de
2016 (Reg. Entrada núm. 2055, de 12/09/2016) mitjançant el qual presenta la seva
renúncia al càrrec de Regidora.
Vist que la senyora Alicia Pujol Martínez ha ratificat la seva renúncia davant
l’alcaldessa i el secretari de l’Ajuntament.
Vistos els arts. 182 de la Llei Orgànica de Règim Electoral General i 9.4 del Reglament
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d’Organització, funcionament i règim jurídics dels ens locals aprovat per R.D. 2568/86
de 28 de novembre i la Instrucció de 10 de juliol de 2003 de la Junta Electoral Central,
el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
PRIMER.- Prendre coneixement de la renúncia presentada per la senyora Alicia Pujol
Martínez als efectes del que disposa l’art. 9.4 del Reglament d’Organització i
Funcionament.
SEGON.- Comunicar a la Junta Electoral Central la renúncia als efectes de donar
compliment a allò que disposa l’art. 182 de la Llei de Règim Electoral General i a la
Instrucció de la Junta Electoral Central de 10 de juliol de 2003, manifestant que,
segons les llistes electorals de les passades eleccions locals del dia 24 de maig de
2015, la persona a qui correspondria cobrir la vacant de la senyora Alicia Pujol
Martínez és el senyor José Luis Jerónimo Prados, candidat següent en la llista que la
candidatura Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal presentà a
l’esmentat procés electoral i per la qual resultà elegida la regidora a substituir.
TERCER.- Sol·licitar de la Junta Electoral Central la emissió i tramesa en el termini
més breu possible de la credencial a favor del senyor José Luis Jerónimo Prados per
tal de que aquest pugui prendre possessió del càrrec davant del Ple municipal en la
primera sessió que celebri.

Els senyors Tomàs Girvent i Oliva i Jaume Criach Vila agraeixen la feina feta per la
regidora.
L’Alcaldessa també ho reconeix emetent les següents paraules:
“El dilluns dia 12 de setembre l’Alicia Pujol va presentar la seva renúncia al càrrec de
regidora, advocant motius personals que la portaven a prendre aquesta decisió.
Nosaltres, davant de la renúncia, volem expressar el reconeixement a la seva
dedicació a l’ajuntament durant aquests anys i, sobre tot, fer-li arribar el nostre
agraïment al gest de posar-se a disposició del poble per a servir-lo.
Qualsevol regidor, estigui al govern o estigui a l’oposició ofereix el seu temps als seus
veïns per al desenvolupament de la tasca que se li ha encomanat, sigui quina sigui, i
aquest és un gest que honora al qui ho porta a terme.
Agrair-li, també, el seu tracte planer i respectuós i, sobre tot, desitjar-li tota mena
d’encerts, tant en el camp professional com en el personal.
De la mateixa manera, agrair també a en Jose Luis Jeronimo la seva disposició a
formar part d’aquest ajuntament... Caldrà esperar que la Junta Electoral Central emeti
la seva credencial, però esperem tenir-lo entre nosaltres en el proper ple”.

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 22/07/2016 fins el
21/09/2016. El Ple queda assabentat del seu contingut.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Girvent comenta que dels comptes de l’any 2015 no s’ha penjat cap resultat.
El Sr. Girvent comenta que en el passat ple es va parlar del Circuit de Motocròs, i que
s’haurien de treure els permisos.
El Sr. Soldevila respon que l’Ajuntament de Tona ens ho passarà perquè ho arreglem.
El Sr. Girvent considera que es sanciona poc.

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 21:28 hores del dia
indicat a l’encapçalament.
De tots aquests extrems n’aixeco acta jo, la secretària, per tal de donar fe de l’acte
efectuat.

