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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 30 DE JULIOL DE 2013

Balenyà, a les 21:05 hores del dia 30 de juliol de 2013.
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, Jaume Criach Vila, Lluís F. Pérez i Álvarez, Alícia
Pujol i Martínez i Susana Martínez i Gallardo.
El senyor Tomàs Girvent i Oliva ha 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 les sessions anteriors (28/05 i 12/07/2013)
2. Aprovació de conveni interadministratiu de col·laboració entre l’Ajuntament de
Balenyà i el Consell Comarcal d’Osona per al seguiment del projecte
“Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”
3. Aprovació de conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de prestació de
serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament de Balenyà
4. Aprovació de modificació del conveni de col·laboració sobre l’execució i
finançament de l’obra de conservació i millora del camí de Seva i El Brull
5. Aprovació del Compte General del pressupost de la Corporació de l’exercici 2012
6. Aprovació inicial de modificació pressupostària núm.05/13
7. Aprovació de modificació de les bases reguladores i de la convocatòria pública
de les subvencions destinades a serveis socials
8. Aprovació de bases i convocatòria d’ajuts al menjador de la llar d’infants
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9. Ratificació de l’acord d’aprovació de les bases reguladores de les subvencions a
les entitats culturals i esportives per al 2013 i convocatòria
10. Aprovació gestió padró d’habitants
11. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals
de Balenyà i Seva
12. Aprovació de modificació dels estatuts de la Fundació Privada Osona Formació i
Desenvolupament
13. Moció a favor del manteniment dels serveis socials de proximitat en mans dels
municipis (i dels Consells Comarcals)
14. Moció per declarar Balenyà com a municipi lliure de desnonaments i en defensa
del dret a l’habitatge i condonació de la plus vàlua
15. Moció de suport als clubs i entitats esportives catalanes davant l’acció de la
inspecció de treball
16. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia
17. Precs i preguntes

APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Presentada la minuta de les actes de les sessions anteriors (Plens dels dies 28/05 i
12/07/2013) 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 DE CONVENI INTERADMINISTRATIU DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ I EL CONSELL COMARCAL D’OSONA PER AL
SEGUIMENT DEL PROJECTE “DESENDOLLA’T: AMB ENERGIA APRÈN I
ESTALVIA”
Als efectes de poder fer el seguiment, en col·laboració amb el Consell Comarcal d’Osona,
del projecte “Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”, que ha de permetre millorar
l’eficiència energètica de l’escola Joan XXIII i oferir un programa de formació i de suport
tècnic per reduir el consum energètic en el mateix centre escolar, el Ple de l’Ajuntament
acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el contingut del conveni interadministratiu de col·laboració entre
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l’Ajuntament de Balenyà i el Consell Comarcal d’Osona per al seguiment del projecte:
“Desendolla’t: amb energia aprèn i estalvia”, que s’adjunta a l’expedient.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord al Consell Comarcal d’Osona.

APROVACIÓ DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE
PRESTACIÓ DE SERVEIS DE SALUT PÚBLICA ENTRE L’AGÈNCIA DE SALUT
PÚBLICA DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ
Vistes les competències en matèria de salut pública que ha de complir l’ajuntament i les
mancances per a la prestació correcta dels serveis corresponents pels propis mitjans.
Vist que existeix la possibilitat de signar un conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió
de prestació de serveis de salut pública amb l’Agència de Salut Pública de Catalunya.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer: Aprovar el contingut del conveni de col·laboració d’encàrrec de gestió de
prestació de serveis de salut pública entre l’Agència de Salut Pública de Catalunya i
l’Ajuntament de Balenyà.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord a l’Agència de Salut Pública de Catalunya.

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ SOBRE
L’EXECUCIÓ I FINANÇAMENT DE L’OBRA DE CONSERVACIÓ I MILLORA DEL
CAMÍ DE SEVA I EL BRULL
Atès que els Ajuntament de Balenyà, El Brull i Seva tenen voluntat de dur a terme una
obra de conservació i millora del camí Ral, de Seva a Balenyà i El Brull.
Atès que el conveni de col·laboració sobre l’execució i finançament de l’obra de
conservació i millora del camí de Balenyà a Seva i El Brull va ser aprovat en sessió
plenària de 9 de maig de 2013, però cal modificar-lo quant a la xifra del preu del projecte i
els percentatges de distribució de la despesa.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
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Primer: Aprovar la modificació del conveni de col·laboració entre els Ajuntaments de
Balenyà, El Brull i Seva, per a l’execució i finançament de l’obra de conservació i millora
del camí Ral de Seva a Balenyà i el Brull, que s’adjunta a l’expedient, en relació amb el
preu del projecte i els percentatges de distribució de la despesa.
Segon: Facultar la Sra. Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest conveni.
Tercer: Comunicar aquest acord als ajuntaments de Seva i El Brull.
La Sra. alcaldessa explica que els propietaris confrontants participen en el finançament
de l’actuació en un 31%.

El Sr. Criach diu que la partida del pressupost sobre camins és baixa, i que queda aviat
exhaurida, i pregunta si ja està adjudicat.
La Sra. Alcaldessa respon que opera la bossa de vinculació entre partides si cal i que
l’adjudicació la farà l’Ajuntament de Seva.

APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
DE L’EXERCICI 2012
Informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes el Compte Anual General
del pressupost de la Corporació de l’exercici 2012.
Sotmesos a informació pública, sense que s’hagi produït cap al·legació, el Ple de
l’Ajuntament acorda, amb cinc vots a favor dels regidors del grup Junts per Balenyà, un
vot a favor del regidor del grup Convergència i Unió i quatre abstencions dels regidors del
grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, el següent:
PRIMER.- Aprovar definitivament, en compliment del que disposa l’article 116 de la Llei
7/85, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i article 212 del text refós de
la llei reguladora de les hisendes locals, el Compte Anual General del Pressupost de
l’Ajuntament de Balenyà i el seu organisme autònom de l’exercici 2012, juntament amb
els documents que l’acompanyen i en serveixen de justificació.
SEGON.- Enviar certificat del present acord i la documentació comprensiva del mateix a
la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya.
El Sr. Criach explica que el seu grup s’absté perquè no va intervenir en la Comissió
Especial de Comptes.
La Sra. Alcaldessa respon que se’ls va convocar.
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APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 05/13
VIST l’expedient relatiu al suplement de crèdit i crèdit extraordinari en el vigent
Pressupost de la corporació, mitjançant transferències de crèdit núm. 05/2013.
CONSIDERANT que, segons l’informe d’intervenció, l’expedient acompleix el que
disposa la legislació vigent al respecte, 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 i quatre abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal, el següent:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de modificació de crèdit número 05/2013
que es detalla seguidament i que es finança amb transferències de crèdits, per la qual
cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost per a 2013 de les modificacions
corresponents.
Suplement de Crèdit
924-46301 serveis joventut mancomunitat ....................................4.403,57 euros
Crèdit extraordinari
231-48001 subvencions serveis socials .......................................4.500,00 euros
Total increment pressupost de despeses .................................. 8.903,57 euros
Recursos financers
Baixes de partides :
162-2279900 neteja de carrers .....................................................8.903,57 euros
Total recursos financers ............................................................ 8.903,57 euros
Segon.- EXPOSAR-HO, de conformitat amb l’article 177 del text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, al públic durant el termini de 15 dies mitjançant
edicte al BOP i al tauler d’anuncis de l’ Ajuntament per tal que es puguin presentar
al·legacions.
Tercer.- ELEVAR a definitiu aquest acord en cas de no presentar-se al·legacions.
El Sr. Criach explica que el seu grup s’absté perquè és una qüestió pressupostària.
El Sr. Pérez comenta que l’increment no arribarà a cobrir tot el cost de la tècnica de
cultura i joventut durant la seva baixa, per a la seva substitució.
La Sra. alcaldessa respon que no es pot contractar i que per aquest motiu es cobreix
mitja jornada, que realitzarà l’empleada de la Mancomunitat La Plana.
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APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES I DE LA
CONVOCATÒRIA PÚBLICA DE LES SUBVENCIONS DESTINADES A SERVEIS
SOCIALS
En data 28 de setembre de 2009, el Ple de l’Ajuntament va aprovar les bases
reguladores de les subvencions destinades a serveis socials, essent modificades pel Ple
de 27 de setembre de 2010, de 27 de setembre de 2011 i 31 de juliol de 2012.
Vist l’informe redactat per la tècnica de serveis socials per a la modificació del contingut
de les referenciades bases, on es proposa modificar-les en el següent sentit:
Modificació de l’article 3. Període d’execució,
S’estableix que el període d’execució serà de l’1 de gener de 2013 al 31 de desembre de 2013.
Modificació de l’article 6. Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds pels ajuts complementaris de llibres i material
escolar finalitzarà el dia 30 de setembre de 2013.
Les sol·licituds podran presentar-se per escrit mitjançant la complimentació del model annex 1,
que serà signat per l’interessat/da.
La sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5 podrà presentar-se al
Registre General de l’ajuntament de Balenyà situat al c/ Pista, 2. També es podran presentar
en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú dins el
termini establert.
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les
normes que la regulen.
Modificació de l’article 9. Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que obtinguin millor valoració un cop aplicats
els criteris objectius determinats a la present base. Només es valoraran aquelles sol·licituds
que superin el 40% de puntuació econòmica.
Per a la valoració de les sol·licituds presentades, es tindran en compte els següents criteris
objectius:
VALORACIÓ ECONÒMICA
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NÚM. DE MEMBRES DE
LA UNITAT DE
CONVIVÈNCIA

INGRESSOS
MÀXIMS
MENSUALS
DE LA UNITAT
DE
CONVIVÈNCIA

menys
25% =70
punts

entre 25% i
el 50%=
52,5 punts

entre el 50%
i el 75% = 35
punts

entre el
75% i el
100% = 25

irsc 2010

569,12 €

142,28 €

284,56 €

426,84 €

569,12 €

739,86 €

184,96 €

369,93 €

554,89 €

739,86 €

961,81 €

240,45 €

480,91 €

721,36 €

961,81 €

1.183,77 €

295,94 €

591,88 €

887,83 €

1.183,77 €

Un adult i tres infants

1.405,73 €

351,43 €

702,86 €

1.054,29 €

1.405,73 €

Un adult i quatre infants

1.627,68 €

406,92 €

813,84 €

1.220,76 €

1.627,68 €

Un adult i cinc infants

1.849,64 €

462,41 €

924,82 €

1.387,23 €

1.849,64 €

Dos adults

1.109,78 €

277,45 €

554,89 €

832,34 €

1.109,78 €

Dos adults i un infant

1.331,74 €

332,94 €

665,87 €

998,81 €

1.331,74 €

Dos adults i dos infants

1.553,70 €

388,42 €

776,85 €

1.165,27 €

1.553,70 €

Dos adults i tres infants

1.775,65 €

443,91 €

887,83 €

1.331,74 €

1.775,65 €

Dos adults i quatre infants

1.997,61 €

499,40 €

998,81 €

1.498,21 €

1.997,61 €

Dos adults i cinc infants

2.219,57 €

554,89 €

1.109,78 €

1.664,68 €

2.219,57 €

Tres adults

1.479,71 €

369,93 €

739,86 €

1.109,78 €

1.479,71 €

Tres adults i un infant

1.701,67 €

425,42 €

850,83 €

1.276,25 €

1.701,67 €

Tres adults i dos infant

1.923,63 €

480,91 €

961,81 €

1.442,72 €

1.923,63 €

Tres adults i tres infants

2.145,58 €

536,40 €

1.072,79 €

1.609,19 €

2.145,58 €

Tres adults i quatre infants

2.367,54 €

591,88 €

1.183,77 €

1.775,65 €

2.367,54 €

Tres adults i cinc infants

2.589,50 €

647,37 €

1.294,75 €

1.942,12 €

2.589,50 €

Quatre adults

1.849,64 €

462,41 €

924,82 €

1.387,23 €

1.849,64 €

Un adult
Un adult i un infant
Un adult i dos infants

INGRESSOS
PUNTUACIÓ
REALS
OBTINGUDA
MENSUALS
DE TOTA LA
UNITAT DE
CONVIVÈNCIA

0,0
VALORACIÓ SOCIAL
Puntuació
maxima
Habitatge
Manca d’habitatge
Manca de serveis i subministraments
Desnonament

1
1/2
5

Habitatge deficient

1

Despesa d'habitatge superior al 50% dels
ingressos
Amuntegament

10
1

Ingressos econòmics
Ingressos insuficients

0

Administració deficient

5

Sense ingressos

0

Autonomia personal
Manca de recursos personals

1

Manca d’autonomia personal temporal

1 /2

Manca d’autonomia personal permanent

2/4

Hàbits i conductes personals
Alcoholisme / altres drogodependències o
dependències no tòxiques

2/5

puntuació
assignada

Ple 07 / 30.07.13

Relacions socials
Dificultats en les relacions socials

1

Inadaptació social

1

Rebuig social

2
Aspectes laborals

Dificultats per accedir al mercat laboral

1

Impossibilitat d’accedir al mercat laboral

2

Inadaptació laboral

1

Relacions familiars
Dificultats en relacions familiars

1

Dificultats per assumir responsabilitats familiars

5

Estrès derivat de situació familiar

1

Conductes agressives en l’àmbit familiar

5

Persona adulta en situació de negligència i
abandó
Persona adulta víctima de maltractament

2
5

Violència de gènere

5

Menor víctima de maltractament físic, psicològic

10

Menor víctima d’abús sexual

10

Menor en situació de negligència i abandó

5

Escolaritat
Dificultats d’aprenentatge escolar

3

Absentisme escolar

0

Inadaptació escolar

3

Víctima d’assetjament escolar

3

Desescolarització

0

Tipus d’unitat familiar:
Monoparental

1

Nombrosa

1

Persona sola

0

Llar mutifamiliar

0

Agregats positius / negatius

10

PUNTUACIÓ SOCIAL

0
RESULTATS VALORACIÓ
VALORACIÓ ECONÒMICA
VALORACIÓ SOCIAL
TOTAL
BAREM I QUANTIA MÀXIMA
DE PRESTACIÓ
De 17,5 a 25 punts
de 25 a 50 punts
de 50 a 75 punts
de 75 a 100 punts
de 100 a 140 punts

PUNTUACIÓ
0
0
0
PUNTUACIÓ
20%
40%
60%
80%
100%

Modificació de l’article 10. Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió de les subvencions
regulades en les presents bases reguladores serà de 4.500 euros i anirà a càrrec de la partida 231
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48001 del pressupost municipal un cop es realitzi la corresponent modificació pressupostària.
Modificació de l’article 12. Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de
concessió
La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les presents
bases correspon als Tècnics dels serveis socials de l’ajuntament de Balenyà.
La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per un òrgan col·legiat constituït i
que estarà format per les següents persones:







El regidor de benestar social o persona en qui delegui
El regidor d’hisenda local o persona en qui delegui
L’auxiliar administrativa amb tasques a l’àrea d’intervenció o persona en qui delegui
Un representant del grup municipal PSC o persona en qui delegui
Un representant del grup municipal CiU o persona en qui delegui
El secretari de la corporació o persona en qui delegui que exercirà les funcions de
secretaria.

Els membres d’aquest òrgan no podran tenir cap vincle amb les persones físiques sol·licitants.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les subvencions
serà la Junta de govern Local.
L’òrgan competent per a la concessió podrà, discrecionalment, deixar desert el concurs o no
esgotar el crèdit total previst.

És per tot això que el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
PRIMER: Aprovar la modificació de les bases reguladores per l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva per serveis socials.
SEGON: Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de 4.500
euros, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases, essent l’últim dia per
a la presentació de sol·licituds el dia 30 de setembre de 2013.
TERCER: Aprovar la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231 48001,
condicionat a l’aprovació definitiva de la corresponent modificació pressupostària.
QUART: Sotmetre a informació pública la modificació de les bases, mitjançant publicació
al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de
vint dies.

APROVACIÓ DE BASES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS AL MENJADOR DE LA LLAR
D’INFANTS
Vista la proposta de bases i convocatòria d’ajuts al menjador de la llar d’infants,
d’acord amb l’aportació concedida amb aquesta finalitat per la Diputació de Barcelona,
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el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
PRIMER: Aprovar les bases reguladores per l’atorgament d’ajuts al menjador de la llar
d’infants mitjançant el procediment de concurrència competitiva.
SEGON: Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
2.289,00 euros, indicat a les bases, essent l’últim dia per a la presentació de
sol·licituds el dia 30 de setembre de 2013.
TERCER: Autoritzar la despesa condicionat a l’aprovació definitiva de la corresponent
modificació pressupostària.
QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies les bases, mitjançant
publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis de la corporació.
Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya.

BASES ESPECÍFIQUES I CONVOCATÒRIA D’AJUTS PER AL SERVEI DE
MENJADOR ALS INFANTS DE 0 A 3 ANYS ESCOLARITZATS A LA LLAR
D’INFANTS MUNICIPAL DURANT L’ANY 2013.
1. Objecte
L’objecte d’aquestes bases és regular l’atorgament d’ajuts a famílies d’infants
matriculats a la llar d’infants municipal pel pagament, total o parcial, del servei de
menjador, corresponent al fons de prestació de la Diputació de Barcelona “Suport al
servei de menjador de les escoles bressol municipal”.
2. Requisits dels beneficiaris
Tindran la condició de beneficiaris les famílies dels nens i nenes matriculats a la Llar
d’Infants “El Roc Petit” que siguin usuaris del servei de menjador, i que compleixen els
requisits establerts en aquestes bases.
La renda de les famílies que sol·licitin l’ajut no pot superar els llindars màxims de
renda familiar que s’especifiquen a continuació:
Famílies de dos membres: 17.377 EUR.
Famílies de tres membres: 22.820 EUR.
Famílies de quatre de membres: 27.069 EUR.
Famílies de cinc membres: 30.717 EUR.
Famílies de sis membres: 34.241 EUR.
Famílies de set membres: 37.576 EUR.
Famílies de vuit membres: 40.882 EUR.
A partir del vuitè membre, s’afegiran 3.282 EUR per cada nou membre computable.
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Tindrà el mateix efecte excloent l’existència d’activitats econòmiques de què siguin
titulars els membres computables de les famílies per les quals hagin tingut el darrer
any fiscal un volum de facturació superior a 155.500 euros.
La renda de les famílies s’obtindrà per agregació de les rendes corresponents al darrer
exercici fiscal liquidat de cada un dels membres computables de conformitat amb la
normativa reguladora de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
En el supòsit que les persones sol·licitants no puguin adjuntar la documentació referida
a la capacitat econòmica i estiguin rebent assistència social rellevant, l’ajuntament
podrà fer una valoració estimativa dels ingressos d’acord amb la informació de què
disposi.
L’ajuntament baremarà les sol·licituds de les famílies que participin en la convocatòria,
i que no superin els llindars màxims de renda familiar, d’acord amb els següents
criteris:
a. La capacitat econòmica.
b. Que es tracti d’infants en acolliment.
c. Que l’infant, el pare, mare, tutor, tutora o germans tinguin una discapacitat
reconeguda.
d. Que es tracti d’una família nombrosa o monoparental.
e. Que es tracti d’infants amb situació de risc social.
3. Presentació de sol·licituds i documentació
Els ajuts es destinaran a les despeses que hagin tingut les famílies en concepte de
quota de menjador de la llar d’infants des de l’1 de gener al 31 de juliol de 2013.
El termini de presentació de sol·licituds s’iniciarà amb la publicació de les bases i de la
convocatòria i finalitzarà el 30 de setembre de 2013.
La sol·licitud d’ajut haurà de presentar-se mitjançant el model d’imprès que facilitarà el
propi Ajuntament, el qual estarà disponible a la pàgina web de l’Ajuntament. Juntament
amb l’imprès de la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la documentació següent:
-Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal
-Fotocòpia del llibre de família amb tots els seus components
-Volant de convivència
-Justificació de matrícula a l’escola bressol
-Justificant d’ingressos de tots els membres de la unitat familiar (declaració de la renda
o documentació acreditativa dels ingressos)
-Declaració responsable dels pares o tutors de l’alumne de no disposar cap membre
de la unitat familiar d’altres ingressos no inclosos en la declaració d’IRPF.
-Carnet de família nombrosa (si s’escau)
-Certificat de reconeixement de disminució (si s’escau)
-Justificant de la situació d’acolliment (si s’escau)
-Sentència de separació/divorci o document acreditatiu d’inici dels tràmits del procés
(si s’escau)
-Informe dels serveis socials si són famílies en situació de risc social
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4. Pressupost
L’import dels ajuts queda subjecte a la dotació pressupostària, que per a l’exercici
2013 és de 2.289,00 EUR.
5. Criteris de baremació
5.1. Capacitat econòmica de la unitat familiar
La capacitat econòmica de la unitat familiar no podrà ser superior als llindars màxims
indicats en el punt 2 de les bases.
Al quocient resultant de dividir tots els ingressos familiars entre el nombre de membres
de la unitat familiar se li adjudicarà la puntuació següent:
- Fins a 2.100 EUR: 8 punts.
- De 2.001 EUR a 3.000 EUR: 7 punts.
- De 3.001 EUR a 4.000 EUR: 6 punts.
- De 4.001 EUR a 5.000 EUR: 5 punts.
- De 5.001 EUR a 6.000 EUR: 4 punts.
- De 6.001 EUR a 7.000 EUR: 3 punts.
- De 7.001 EUR a 7.700 EUR: 2 punts.
- Més de 7.700 EUR: 0 punts.
5.2. Valoració sociofamiliar
- Per infant en acolliment: 1 punt.
- Per discapacitat de l'infant, pare, mare, tutor, tutora, o germans: 1 punt.
- Per la condició legal de família nombrosa: 1 punt
- Per la condició legal de família monoparental: 1 punt.
- Per risc social: fins a 2 punts.
En cas que la demanda de sol·licituds d’ajut sigui superior a la subvenció disponible
s’aplicarà el següent barem:
- De 13 a 9 punts: es finançarà un 75% de la despesa assumida per la família.
- De 8 a 4 punts: es finançarà un 50% de la despesa assumida per la família.
- De 3 a 1 punts: es finançarà un 50% de la despesa assumida per la família.
6. Atorgament dels ajuts
La resolució de la concessió d’ajuts s’aprovarà per Junta de Govern Local. Prèviament
un tècnic/a de serveis socials, com a instructor de l’expedient, efectuarà la proposta,
que haurà de ser informada per una comissió de valoració formada pels membres
següents:
-La Regidora d’Educació com a presidenta
-Un representant del Grup Junts per Balenyà
-Un representant del grup CiU
-Un representant del grup PSC
-Un empleat/da de l’ajuntament vinculat/da a l’àrea d’intervenció
-El secretari de la corporació, exercint funcions de secretaria
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7. Obligacions dels beneficiaris
- Presentar la sol·licitud i la documentació requerida al Registre General de
l’ajuntament dins del termini establert.
- Comunicar a l’ajuntament qualsevol canvi en les seves circumstàncies personals i
familiars que pugui significar la pèrdua del dret a l’ajut concedit.
8. Règim jurídic
Tot allò no previst a les presents bases serà d’aplicació la Llei 38/2003, de 17 de
novembre, l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament de Balenyà i les
bases d’execució del pressupost.”

RATIFICACIÓ DE L’ACORD D’APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE
LES SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES PER AL 2013 I
CONVOCATÒRIA
El Ple de la Corporació acorda per unanimitat la ratificació de l’acord adoptat en sessió de
Junta de Govern Local de 7 de juny de 2013 que es transcriu tot seguit:
“APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE LES BASES REGULADORES DE LES
SUBVENCIONS A LES ENTITATS CULTURALS I ESPORTIVES PER AL 2013 I
CONVOCATÒRIA
En data 26 d’abril de 2012, el Ple de l’Ajuntament va aprovar la modificació de les bases
reguladores de les subvencions a les entitats culturals i esportives per a 2012.
Vista la proposta efectuada per la comissió avaluadora per a la modificació del contingut
de les esmentades bases, que queden redactades en els següents termes:
“1.- Objecte
L'objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de
sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que
atorgui l’Ajuntament de Balenyà en l’àmbit de cultura, educació i esports destinades a
finançar entitats, associacions i col·lectius que realitzin activitats amb els següents
objectius:




Fomentar l’esport al municipi
Promoure i difondre la cultura al municipi
Promoure i difondre l’educació al municipi

2.- Finalitat de les subvencions
Aquestes subvencions hauran de fomentar projectes/activitats d’interès públic o social
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que tinguin per finalitat:





La promoció de l’esport i l’activitat física
La promoció i difusió d’activitats culturals
La promoció i difusió d’activitats educatives
La promoció de la participació ciutadana

3.- Període d’execució
Les subvencions concedides a l’empara d’aquestes bases, s’hauran de destinar a
finançar projectes/activitats desenvolupats/ades durant el següent període: De l’1 de
febrer de 2013 al 31 de desembre de 2013.
4.- Requisits dels beneficiaris/àries
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o
jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre
que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin
les següents condicions:
a) Les persones jurídiques de l’àmbit cultural, educatiu i esportiu, legalment
constituïdes, que compleixin els requisits que tot seguit es detallen:
 Persones jurídiques que tinguin la seu social a Balenyà.
 Persones jurídiques que desenvolupin la seva activitat sense ànim de lucre.
b) Les persones físiques de l’àmbit cultural, educatiu i esportiu que compleixin els
requisits que tot seguit es detallen:


Grup sense personalitat jurídica que acreditin una mínima representativitat
integrada per 5 persones (mínim 1 major d’edat) i que visquin a Balenyà.

2.- La concurrència d’aquests requisits s’acreditarà en el moment de presentar la
sol·licitud, mitjançant la presentació dels documents que s’indiquen a l’article següent.
3.- No podran ser beneficiàries les persones físiques o jurídiques que, directe o
indirectament, promoguin o fomentin valors i actituds discriminatòries, sexistes o
violentes.
5.- Documentació a aportar
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la documentació següent:
1.- Persones jurídiques
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la representant legal.
Escriptura de constitució o Estatuts.
Fotocòpia del Número d'Identificació Fiscal de l’entitat peticionària.
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4)
5)

6)
7)

Model 1. Certificat per acreditar la representació legal del/de la
sol·licitant.
Model 3.
Sol·licitud de subvenció.
Annex 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita la
subvenció.
Annex 2: Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es
sol·licita la subvenció.
Annex 3: Declaració Responsable
En cas d’associacions o fundacions caldrà que acreditin estar inscrites
al corresponent registre oficial.
En les subvencions emmarcades al desenvolupament, les ONG hauran
d’estar inscrites en els registres públics corresponents.

2.- Persones físiques
1)
2)
3)

Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
Model 2. Acreditació dels membres que formen part del Grup sense
personalitat Jurídica.
Model 3.
Sol·licitud de subvenció.
Annex 1: Memòria de l’activitat per la qual es sol·licita la
subvenció.
Annex 2: Pressupost previst per a l’activitat per a la qual es
sol.licita la subvenció.
Annex 3: Declaració Responsable

L’esmentada documentació haurà de presentar-se en qualsevol de les llengües
cooficials de Catalunya, anirà degudament signada per la persona sol·licitant i serà
original o còpia degudament autenticada.
Si alguns d’aquests documents no han sofert variacions respecte convocatòries
anteriors i ja estan en possessió de l’Ajuntament, no caldrà aportar-los de nou.

6.- Termini, forma i lloc de presentació de les sol·licituds
El termini de presentació de les sol·licituds serà des de l’endemà de la publicació de
les bases i la convocatòria al BOP fins al dijous 18 de juliol de 2013 inclòs. Hi haurà
convocatòria única.
Les sol·licituds hauran de presentar-se en una de les següents opcions:
a. Per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat,
que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de
l’entitat així com també per mail a l’adreça: balenya@diba.cat
b. Per escrit mitjançant la complimentació del model normalitzat
que serà signat per l’interessat/da o pel representant legal de
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l’entitat així com a través del llapis de memòria que donarà
l’Ajuntament i el qual disposarà de tots els models normalitzats
El model normalitzat de sol·licitud, així com el de tots els documents exigits a la base 5
podrà trobar-se al Registre General de l’Ajuntament de Balenyà situat al c/ Pista, 2 o a
través de la pàgina web: www.balenya.cat. Així mateix, també es podrà sol·licitar el
llapis de memòria amb els models normalitzats.
També es podran presentar en qualsevol dels llocs que preveu l’article 38.4 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del
Procediment Administratiu Comú (en endavant LRJAPPAC).
La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació
de les normes que la regulen.
7.- Rectificació de defectes o omissions en la documentació
En cas que la documentació presentada sigui incorrecta o incompleta, es requerirà al/
a la beneficiari/ària, per tal que en el termini de deu dies hàbils a partir del dia següent
a la notificació, procedeixi a la seva rectificació o a les esmenes necessàries, amb la
indicació que si no ho fa així s’entendrà per desistit de la seva sol·licitud.
8.- Procediment de concessió
El procediment de concessió de les subvencions regulades a les presents Bases
Reguladores serà el de concurrència competitiva.
9.- Criteris objectius d’atorgament de la subvenció
Les subvencions s’atorgaran a aquells sol·licitants que compleixin els requisits
establerts en les presents bases reguladores de la fórmula següent:
El 40 % de la quantia total es distribuirà proporcionalment entre tots els beneficiaris en
funció del pressupost total del 2013 de cadascuna de les entitats beneficiaries. L’altre
60 % de la quantia total en funció de la puntuació mitjana obtinguda en la valoració
dels següents criteris objectius, aplicats d’acord amb la ponderació indicada sobre una
puntuació màxima de 180 punts:
1. L’existència d’un projecte o programa anual que contingui més d’una activitat (
fins a 10 punts)
2. L’existència d’un pressupost detallat, la seva qualitat i la seva coherència. ( fins
a 30 punts)
3. L’existència d’un cofinançament d’altres administracions o empreses ( fins a 5
punts)
4. La repercussió o benefici de l’activitat o projecte per un major nombre de
destinataris (fins a 10 punts)
5. El nombre de membres que aglutina la entitat (fins a 5 punts)
6. L’estabilitat del projecte o activitat (fins a 10 punts)
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7. La qualitat del projecte o activitat (fins a 10 punts)
8. La innovació i creativitat (fins a 15 punts)
9. El foment de la identitat col·lectiva del municipi (fins a 15 punts)
10. El foment de la participació activa de la població (fins a 15 punts)
11. El foment de la cohesió social, la convivència i el civisme (fins a 15 punts)
12. La promoció i difusió de la cultura i tradició de Balenyà (fins a 10 punts)
13. La promoció de la representació del municipi i/o de l’entitat a l’exterior (fins a 10
punts)
14. La participació i col·laboració amb altres entitats del municipi (fins a 10 punts)
15. La participació i col·laboració amb l’Ajuntament en la promoció d’activitats. (fins
a 10 punts)
Les sol·licituds que no arribin a un mínim de 60 punts en la ponderació dels criteris
objectius, no podran assolir la condició de beneficiari/ària.
10.- Quantia total màxima de les subvencions a atorgar i consignació
pressupostària
El pressupost màxim que es destinarà aquest any 2013 per a la concessió de les
subvencions regulades en les presents bases reguladores serà de 28810 € i anirà a
càrrec de les aplicacions pressupostàries i per les quanties màximes següents:



330 48920 Subvenció entitats culturals: 21.740 €
340 48935 Subvenció entitats esportives: 7.070 €

No podran atorgar-se subvencions per import superior a l’esmentat.
11.- Import individualitzat de les subvencions
L’import a concedir a cadascun dels projectes/activitats subvencionades es
determinarà de forma proporcional entre els/les sol·licitants, en relació als resultats de
la fórmula de càlcul: 40 % en funció del pressupost i 60 % en funció dels punts
obtinguts mitjançant els criteris establerts en el punt 9 d’aquestes bases.
L'import i percentatge de les subvencions que s'atorguin no excedirà, en qualsevol cas,
del 30 % del cost total dels projectes/activitats subvencionades, i fins a esgotar la
consignació pressupostària anteriorment fixada.
En cap cas l’import de la subvenció podrà superar, aïlladament o en concurrència amb
subvencions o ajuts d’altres administracions públiques o privats o de particulars,
nacionals o internacionals, el cost de l’activitat que ha de portar a terme la persona
beneficiària. Per comprovar aquest punt els sol·licitants realitzaran una declaració on
faran constar totes les subvencions rebudes pel mateix concepte.
12.- Òrgans competents per a la instrucció i la proposta de concessió
La instrucció del procediment per a l’atorgament de les subvencions previstes en les
presents bases correspon a la Tècnica de cultura, educació i joventut de l’Ajuntament
de Balenyà.
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La proposta de concessió de les subvencions serà elaborada per la comissió
avaluadora que estarà format per les següents persones:








El regidor de cultura o persona en qui delegui
El regidor d’esports o persona en qui delegui
El regidor d’entitats o persona en qui delegui
El regidor de hisenda local o persona en qui delegui
La persona encarregada de les tasques d’intervenció o persona en qui delegui
Un representant de cada grup municipal
El secretari de la corporació que exercirà les funcions de secretaria

Els membres d’aquest òrgan no podran tenir cap càrrec en cap de les associacions
o entitats sol·licitants.
L’òrgan responsable de la resolució del procediment per a l’atorgament de les
subvencions serà la Junta de govern Local. Aquest podrà, discrecionalment, deixar
desert el concurs o no esgotar el crèdit total previst.
13.- Termini de resolució, de notificació i règim de recursos
S’examinaran conjuntament, en un sol procediment totes les sol·licituds presentades
dins del termini establert, i es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de tres mesos a
comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
Un cop acordada la concessió de les subvencions, aquestes seran notificades a les
persones interessades en un termini màxim de 10 dies des de la data d’aprovació de la
resolució, d’acord amb allò previst a l’article 59 de la LRJAPPAC.
La manca de resolució dins el termini indicat tindrà efectes desestimatoris.
La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot
interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des
del dia següent a la seva notificació.
Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el
mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la
seva notificació.
14.- Acceptació de la subvenció
Les subvencions s’entendran acceptades tàcitament pel transcurs d’un mes a partir de
la recepció de l’ acord d’aprovació de la concessió, sense manifestar expressament les
seves objeccions
15.- Obligacions dels beneficiaris
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Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquestes subvencions, a més de les
especificades a l’article 14 LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment
originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de
l’expedient de reintegrament de la subvenció.

1. Els/les perceptors/res de subvencions concedides per l’Ajuntament,
s’obliguen a executar les activitats subvencionades de conformitat amb els
principis de bona administració, bona fe i presumpció de legalitat, així com a
la seva justificació d’acord amb l’establert a les presents bases.

2. Els/les beneficiaris/àries hauran d’estar al corrent de les seves obligacions
tributàries i amb la Seguretat Social.

3. El/la beneficiari/ària d’una subvenció està obligat a sotmetre’s a les
actuacions de comprovació i de control financer que realitzi la Intervenció
General de l’Ajuntament, i a aportar tota la informació que els sigui requerida
en l’exercici de les actuacions anteriors i en relació a la subvenció concedida.

4. El pressupost total presentat amb la sol·licitud és vinculant en cas de resultar
beneficiari/ària, si bé s’admetrà la possible compensació de desviacions
entre les diverses partides que l’integren

5. Els documents de qualsevol mena justificatius de l’aplicació dels fons rebuts,
s’hauran de conservar per un període no inferior als 6 anys, comptadors des
de la finalització del termini de presentació de les justificacions.
16.- Despeses subvencionables
Es consideren despeses subvencionables aquelles que responguin a la naturalesa de
l’activitat subvencionada i s’efectuïn dins el termini establert per a la realització de les
activitats en la convocatòria.
Amb caràcter general es consideraran despeses subvencionables les següents:







Despeses de l’adquisició de material fungible o no inventariable
Despeses de l’adquisició de béns mobles directament relacionats amb l’activitat
Despeses de publicitat i propaganda dirigida a la difusió de les activitats
Despeses de lloguer d’equips de so, llums, taules, cadires, etc...
Despeses de contractació de serveis externs, contractació d’espectacles, etc...
Despeses de trasllat de infraestructura municipal imprescindible per el
desenvolupament de l’activitat.

En cap cas seran despeses subvencionables les següents:
o
o

Interessos, recàrrecs i sancions administratives
Dietes i despeses per desplaçaments dels membres de l’entitat, associació o
col.lectiu
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o
o
o

Les factures emeses per persones que formin part de la Junta directiva de
l’entitat o associació.
L’IVA no serà subvencionable.
Despeses de personal i nòmines.

17.- Subcontractació
Podran subcontractar-se total o parcialment el desenvolupament de aspectes concrets
dels que conformen l’execució del projecte/activitat subvencionada sempre que el seu
pressupost d’execució no superi el límit de 50 % del cost total del projecte/activitat.
18.- Forma de pagament
El pagament de la subvenció concedida, s’efectuarà en 2 pagaments:
El primer pagament serà del 70 % de l’import total de la subvenció atorgada en un
termini màxim d’un mes a comptar des de la resolució.
El segon pagament, del 30 % restant, es realitzarà després de la justificació deguda i
correcta de l’activitat.
19.- Termini i forma de justificació
1.- Les subvencions atorgades hauran de justificar-se, com a màxim, el dia 14 de
febrer de 2014.
Aquesta justificació es presentarà pel/per la beneficiari/ària mitjançant els models
normalitzats que es podran trobar al Registre General de l’Ajuntament i a la web i
revestirà la forma de:
Compte justificatiu simplificat, que contindrà:
1. Memòria de l’actuació justificativa del compliment de les condicions
imposades en les presents bases, així com de les activitats realitzades i els
resultats obtinguts. Annex A.
2. Relació de Despeses imputades a la subvenció. Annex B.
3. Declaració Responsable sobre obligacions tributàries i amb la seguretat
social. Annex C.
4. Estat de comptes de l’any 2013. Annex D. Aquest document serà important
per poder comprovar l’execució del pressupost i per calcular les mesures que
s’indiquen a l’article
2.- En la confecció de la part econòmica s’hauran de tenir en compte els següents
aspectes:
S’haurà de justificar una despesa per un import igual o superior a la subvenció
atorgada
S’haurà d’indicar el cost total de l’activitat.
Per subvencions superiors a 3000 € caldrà presentar també les factures, minutes o
altres documents amb valor acreditatiu equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb
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eficàcia administrativa.
Les de quantia inferior als 3000 € caldrà presentar només la relació de despeses
segon model normalitzat. (Annex B). Aquests documents hauran de reunir tots els
requisits legals exigibles i en ells es descriurà amb claredat l’activitat a que es
refereixen. En el cas que es presentin documents justificatius originals, es procedirà a
la seva còpia i compulsa a l’efecte de poder retornar-los al/la beneficiari/ària.
1)

Quan la subvenció tingui per objecte l’adquisició d’un immoble, s’exigirà
còpia de la corresponent escriptura.

2)

Per a l’acceptació de les justificacions, caldrà que la despesa hagi estat
efectivament pagada amb anterioritat a l’acabament del període de
justificació.

20.- Deficiències en la justificació
1.- En el cas que els documents presentats com a justificació fossin incorrectes o
incomplets, es comunicarà a l’interessat/ada la necessitat de subsanar les anomalies
detectades en un termini màxim improrrogable de deu dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a la
revocació o a la reducció de la subvenció segons correspongui, amb la conseqüent
obligació de reintegrament en cas que s’hagués avançat el seu pagament.
2.- Si un cop finalitzat el termini de presentació de la documentació justificativa
aquesta no s’hagués presentat, es procedirà a requerir al/la beneficiari/ària per tal que
la presenti en un termini màxim improrrogable de quinze dies hàbils, a comptar de
l’endemà que sigui notificat, amb l’advertiment que de no fer-ho es procedirà a revocar
la subvenció amb la conseqüent obligació de reintegrament en cas que s’hagués
avançat el seu pagament.
21.- Mesures de garantia
Els/les beneficiaris/àries quedaran exonerats de la presentació de garanties del
pagament de la subvenció, en atenció a la seva naturalesa així com a la dels seus/de
les seves beneficiaris/àries.
22.- Circumstàncies que poden donar lloc a la modificació de la resolució
1.- Amb posterioritat a l’acord de concessió i abans de la finalització del termini
d’execució de l’activitat subvencionada, es podrà modificar, d’ofici o prèvia sol·licitud
del/de la beneficiari/ària, l’import, l’activitat, el termini d’execució, el de justificació i
altres obligacions, quan no es perjudiquin els interessos de tercers i es doni algun dels
supòsits següents:
b) Quan es produeixi una alteració en les condicions que van determinar la
concessió de la subvenció.
c) Quan el/la beneficiari/ària hagi obtingut per a la mateixa actuació altres
subvencions, ajuts o aportacions de qualsevol origen, públic o privat,
que sumats a la de l’Ajuntament superin el cost total del projecte o de
l’activitat subvencionada.
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2.- Un cop presentats els documents justificatius de la subvenció:
a) Quan amb l’annex D, que inclou l’estat de comptes de l’any 2013 i, per tant,
contempla el pressupost executat, es pugui comprovar que el pressupost de
despeses de l’any, ha sofert una disminució de més d’un 40% en relació al
pressupost presentat amb la sol·licitud de subvenció, caldrà modificar, d’ofici,
l’import de subvenció atorgat d’acord amb el pressupost executat. Tot això en
vies a garantir que en la sol·licitud no es presenti un pressupost inflat que
generi més subvenció.
b) Quan el/la beneficiari/ària no hagi justificat adequadament la totalitat de l’import
exigit a les presents bases.
23.- Compatibilitat amb d’altres subvencions
La subvenció atorgada serà compatible amb qualsevol altra concedida per altres
administracions o ens públics o privats.
Tanmateix, l’import total de les subvencions rebudes per la mateixa finalitat no podrà
superar el cost total del projecte/activitat a desenvolupar.
Els/les beneficiaris/àries hauran de comunicar la petició i/o obtenció de qualsevol
subvenció pública concurrent que no s’hagi declarat amb la sol·licitud.
24.- Publicitat de les subvencions concedides
Les subvencions atorgades a l’empara d’aquestes bases seran objecte de publicitat,
amb indicació de la convocatòria, la partida pressupostaria, el/la beneficiari/ària, la
quantitat concedida i la finalitat de la subvenció, en els mitjans que es detallen a
continuació, segons el seu import:


Inferiors a 3.000 euros en el tauler d’anuncis corporatiu o a la seu electrònica.



Superiors a 3.000 euros en el Butlletí Oficial de la Província.

25.- Mesures de difusió del finançament públic
Els/les beneficiaris/àries hauran de fer constar la col·laboració de l’Ajuntament en
l’execució del projecte o de l’activitat, en tota la documentació impresa i en cartells o
mitjans electrònics i audiovisuals.
26.- Causes de reintegrament
1.- Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de la subvenció,
l’import definitiu d’aquesta sigui inferior a l’import pagat, el/la perceptor/a estarà obligat
a reintegrar l’excés.
2.- Així mateix, també estarà obligat a reintegrar, el/la beneficiari/ària que hagi
percebut la subvenció falsejant les condicions exigides o amagant aquelles que
haguessin impedit la seva concessió; per incompliment total o parcial de l’objectiu de
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l’activitat o del projecte; per incompliment de l’obligació de justificar en els terminis
establerts; per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control
financer i en els altres supòsits previstos en la normativa de la LGS.
3.- Procedirà el reintegrament per part dels/de les beneficiaris/àries de la totalitat o part
de les quantitats percebudes, i l’exigència de l’interès de demora des del moment del
pagament de la subvenció fins a la data en que s’acordi la procedència del
reintegrament.
27.- Obligats al reintegrament
1.- Respondran solidàriament els membres de les persones i entitats que gaudeixin de
la condició de persones beneficiàries.
2.- Seran responsables subsidiaris de l’obligació de reintegrar els administradors de
les persones jurídiques, que no realitzin els actes necessaris que fossin de la seva
incumbència per al compliment de les obligacions incomplides, adoptessin acords que
fessin possibles els incompliments o consentissin el de qui d’ells depenguin. Així
mateix seran responsables en tot cas, els administradors de les persones jurídiques
que hagin cessat en les seves activitats.
28.- Infraccions i sancions
En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que es disposa en el Títol IV de la
LGS, en el Títol IV del RLGS i al Títol IV de la Ordenança General de Subvencions de
l’Ajuntament.
29.- Règim jurídic supletori
En tot el que no preveuen expressament aquestes bases, són d’aplicació la Llei
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, el Real Decret 887/2006, de
21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament, la Ordenança
General de Subvencions de l’Ajuntament, les Bases d'Execució del Pressupost
General per al present exercici, la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic
de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i demés
legislació concordant.”

És per tot això, que la Junta de Govern Local acorda per unanimitat i delegació:
PRIMER: Aprovar la modificació de les bases reguladores per l’atorgament de
subvencions mitjançant el procediment de concurrència competitiva amb l’objecte de
fomentar projectes i activitats d’interès públic o social que tinguin per finalitat la
promoció de l’esport, l’activitat física, activitats culturals, activitats educatives i la
participació ciutadana.
SEGON: Aprovar la convocatòria d’aquestes subvencions per un import màxim de
28.810 euros, el contingut de la qual consta incorporat a les anteriors bases i pel
termini que en ells s’indica, essent l’últim dia per a la presentació de sol·licituds el dia
25 de maig de 2013.
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TERCER: Autoritzar la despesa que es destinarà a aquestes actuacions per un import
de vint-i-vuit mil vuit-cents deu euros (28.810 €) amb càrrec a l’aplicació pressupostària
330 48920 i a l’aplicació pressupostària 340 48935.
QUART: Sotmetre a informació pública pel termini de vint dies la modificació de les
bases, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació. Una referència d’aquest anunci s’ha d’inserir en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ: Ratificar el present acord en la propera sessió de Ple ordinari que se
celebri.”

APROVACIÓ GESTIÓ PADRÓ D’HABITANTS
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 2013, amb el següent resum numèric:
Població del municipi a 1 de gener de 2013

3.728 habitants

El Sr. Criach i la Sra. alcaldessa comenten que s’ha incrementat el nombre d’habitants.

APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS
TERMES MUNICIPALS DE BALENYÀ I DE SEVA
Atès que per part de la Direcció General d’Administració Local se sol·licita a aquest
ajuntament l’inici de l’elaboració del mapa municipal de Catalunya, per tal que les dades
del mateix, que daten de les dècades dels anys 20 i 30 del segle passat, siguin
actualitzades i fixades de manera més acurada, donades les noves tecnologies de les
que disposem en l’actualitat.
Atès que en data 18 d’abril de 2013 es van dur a terme les operacions de delimitació
entre els termes municipals de Balenyà i Seva, de les quals es va estendre acta
conjuntament amb els representants d’ambdós ajuntaments i dels tècnics de la Direcció
General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
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Atès que en l’esmentada acta es van reconèixer diverses fites, donant conformitat a les
mateixes per part dels representants dels dos ajuntaments.
Atès que el Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel que es regula la constitució i la
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, regula a l’article 31 la tramitació d’aquest expedient.
Atès que l’apartat número 3 de l’esmentat article 31 indica que l’acta corresponent a les
operacions de delimitació, amb els documents complementaris, s’ha de sotmetre al ple
dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal dels seus membres, en el termini màxim de tres mesos
comptadors a partir de la data de les operacions de delimitació.
El Ple acorda per unanimitat el següent:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de
Balenyà i de Seva, on hi consten les coordenades UTM de les fites reconegudes en l’acta
esmentada, així com l’equivalència de coordenades entre els sistemes de referència
cartogràfics ETRS89 i ED50.
Segon.- Traslladar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local del
Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya, i a
l’Ajuntament de Seva, pel seu coneixement i als efectes oportuns.

APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE LA FUNDACIÓ PRIVADA
OSONA FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT
Vist que l’Ajuntament de Balenyà és membre de la Fundació Privada Osona Formació i
Desenvolupament.
Vist que la nova llei 7/2012, de 15 de juny, de modificació del llibre tercer del Codi Civil
de Catalunya relatiu a les persones jurídiques, modifica en diversos punts la llei anterior
aplicable a fundacions i que fa d’obligat compliment adaptar els estatuts que no els
havien adaptat el 2008.
Vist que la primera versió d’aquesta modificació, aprovada en sessió plenària de 27 de
novembre de 2012, ha estat revisada pel Departament de Justícia, el qual ha introduït
esmenes, el Ple de la Corporació acorda per unanimitat:
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts de la Fundació Privada Osona
Formació i Desenvolupament en els termes de la redacció proposada pel Patronat de la
Fundació, amb les esmenes introduïdes pel Departament a Justícia, i que consta a
l’expedient.
SEGON.- Sotmetre l’expedient a un període d’exposició pública de trenta dies a comptar
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des de l’última publicació del corresponent edicte al BOPB o DOGC perquè s’hi formulin
al·legacions. Si transcorregut el termini no s’hi han presentat al·legacions, l’acord
esdevindrà definitiu.
TERCER.- Comunicar la part dispositiva d’aquest acord als ajuntaments de Centelles i de
Tona, així com a la Diputació de Barcelona com a col·laboradora.
QUART.- Facultar la senyora Alcaldessa per a la signatura de tota la documentació que
sigui necessària per a la formalització del present acord, en especial, si s’escau, de la
corresponent escriptura pública.
El Sr. Criach pregunta si l’entitat funciona bé i si hi ha problemes a la direcció.
La Sra. alcaldessa explica que s’està preparant el curs vinent i que a la direcció hi ha els
seus més i els seus menys, i que es treballa perquè les diferències se solucionin.
El Sr. Pérez pregunta pels cursos, alumnes i matrícules, a la qual cosa la Sra. alcaldessa
respon que hi ha una lleugera baixa respecte de l’any anterior.
Respecte de l’espai per a realitzar-hi els cursos, la Sra. alcaldessa comenta que manca
fer les obres de l’accés adaptat a l’Ateneu.

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

MOCIÓ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE PROXIMITAT
EN MANS DELS MUNICIPIS (I ELS CONSELLS COMARCALS)

EXPOSA
Que la proposta de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, en el cas que s’aprovi i s’apliqui a Catalunya, plantejaria una
situació d’amenaça per a la continuïtat del sistema de Serveis Socials de
responsabilitat pública, que al nostre país s’ha anat construint des dels anys 80.
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania,
posar en perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a
la garantia dels drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant
l’etapa democràtica i suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així
mateix estaríem posant en perill un model de convivència, benestar, cohesió social,
participació democràtica i qualitat de vida.
Per aquest motiu, en aquests moments que s’estan gestant els esborranys de reforma

Ple 07 / 30.07.13

de l’administració local, l’Ajuntament de Balenyà mostra la seva preocupació per les
greus conseqüències que comportaria per la dignitat de les persones, la convivència
cívica i la pau social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori
i al servei de les persones, especialment les més vulnerables.
Així mateix posem de manifest la importància de les Mancomunitats, en el nostre cas
de la Mancomunitat La Plana, com a òrgans gestors de la prestació de serveis per
aquells municipis inferiors a 20.000 habitants.

El Ple aprova per unanimitat els següents acords:
1.-En cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja aquest avantprojecte,
l’Ajuntament de Balenyà demana al Govern de la Generalitat a que insti al Govern
espanyol i als legisladors estatals –i també als de Catalunya- a mantenir la continuïtat
del finançament de la part corresponent a l’Estat del Pla Concertat de Prestacions
Bàsiques de Serveis Socials per a les Corporacions Locals, assegurant el
manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els governs locals.
La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecta el principi de
subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE).
2.-Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposta del Govern espanyol
sinó que s’apliqués la llei catalana, l’Ajuntament de Balenyà insta al Govern de la
Generalitat a garantir el finançament i el model actual a fi de mantenir els serveis
socials de proximitat a tot el territori.
3.-Transmetre a la Generalitat de Catalunya els presents acords.

El Sr. Criach i la Sra. alcaldessa comenten que es veuran molts canvis en la normativa.

MOCIÓ PER DECLARAR BALENYÀ COM A MUNICIPI LLIURE DE
DESNONAMENTS I EN DEFENSA DEL DRET A L'HABITATGE I CONDONACIÓ DE
LA PLUS VÀLUA
Atès que, abans de l'esclat de la crisi les entitats financeres van facilitar préstec per
damunt del valor de l'habitatge a milers de famílies que comprometien més del 50%
dels seus ingressos i amb uns terminis cada vegada més llargs, cosa que ha contribuït
a generar un dels sobre endeutaments privats més alts del món.
Atès que les previsions ens diuen que el pitjor està encara per arribar.
Atès que al darrera de cada desnonament hipotecari-encara més quan suposen el
manteniment d'un deute en forma de condemna financera-hi trobem una situació
realment dramàtica, i una injustícia social.
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Els grups municipals signants creiem i estem convençuts que aquestes situacions no
es resolen amb accions judicials ni policials, sinó amb mesures polítiques i socials.
Atès que la ciutadania els últims mesos ha portat una Iniciativa Legislativa Popular
(ILP) per aconseguir la dació en pagament, que ha recollit més de 1.400.000 firmes a
l'Estat Espanyol.
Es lamenta que no s'hagi treballat sincerament per trobar una solució al drama dels
desnonaments i que no es té un compromís ferm de reformar en profunditat la
normativa en matèria hipotecària per acabar amb els actuals abusos dels bancs.
Veiem que aquesta situació pretén no aportar solucions reals i descarrega la tensió
social ciutadana i el problema als ajuntaments.
També, paradoxalment, el govern de Madrid ha dictaminat que es condoni l'Impost
Municipal de la Plus Vàlua a tots els habitatges (i solars, donat que la Plus Vàlua
recordem que grava sobre l'augment del valor dels solars on s'hi encabeixen les
construccions) que es transmetin al SAREB o denominat BANC DOLENT.
Tanmateix, malgrat que la proposta que seguirà, té com a objectiu principal i major el
d'una ferma justícia moral, creiem que la proposta no poc causar un dol greu a les
finances municipals, donat que qui perd el seu habitatge té molt poques possibilitats de
que pugui atendre el pagament dels impostos municipals de la Plus Vàlua sobre el bé
perdut i, a canvi, es queda de per vida amb l'anotació i reclamació (fins un possible
embargament legal de part del seu sou), del seu deute municipal amb el 20% immediat
el final del primer trimestre i els ingressos legals (hem de convenir que la maquinària
coercitiva de que ens ha dotat per exigir els pagaments dels preceptes de pagaments
legals que de vegades voten sense tenir en compte les seves totals repercussions, és
cert demolidora i impecable amb les persones).
A proposta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH), el Ple aprova per
unanimitat els següents acords:

Primer.- Declarar Balenyà com a municipi lliure de desnonaments i en defensa del dret
a l'habitatge.
Segon.- Sol·licitar que es paralitzin tots els desnonaments d'execucions hipotecàries
fins que entri en vigor el nou marc legal. En tot cas, la paralització d'aquests
desnonaments ha de suposar també, la paralització dels interessos de demora del
deute. Entre els canvis legislatius proposats, es demana la reforma profunda de la Llei
Hipotecària així com la incorporació de la dació en pagament com a última solució en
el cas de pèrdua de l'habitatge.
Tercer.- Reclamar l'existència d'una legislació de “segona oportunitat” per a les
famílies. Així com la recerca d'una solució per aquelles persones que ja han estat
víctimes d'un desnonament amb anterioritat i que encara mantenen un deute amb
l'entitat bancària.
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Quart.- Davant la impossibilitat per part dels ajuntaments d'ampliar el parc públic
d'habitatges de lloguer social, demanar que les entitats financeres cedeixin el seu parc
d'habitatges buits als ajuntaments per emergències socials.
Cinquè.- Que es constitueixi una mesa per intentar prevenir i donar resposta als
possibles afectats i que estableixi un protocol d'actuació coordinada, tot i sabent que la
solució a la problemàtica és competència estatal, els seus efectes dramàtics es
concreten en l'àmbit municipal, i és als ajuntaments a on s'adrecen majoritàriament les
persones i famílies.
Sisè.- Estudiar la possibilitat, dins dels recursos municipals, d'oferir un servei
d'orientació, assessorament i mediació adreçat a les persones amb dificultats de
pagament de crèdits hipotecaris i risc de pèrdua de domicili habitual, i a les immerses
en procediments d'execució hipotecària, per tal de trobar alternatives que no comportin
la negació del dret a l'habitatge.
Setè.- Demanar que es modifiqui la llei per tal de possibilitar la legalitat de que es
pugui condonar el pagament de l'Impost de la Plus Vàlua a tots els contribuents que
hagin vist perdut els seu primer habitatge pels motius de desnonament per no poder
atendre l'hipoteca; que com la Plus Vàlua grava l'interval de temps entre una
transmissió i una altra, que es pugui imputar des de la primera no percebuda (és a dir
el del moment de l'hipoteca) el pagament final de la segona operació, és a dir, quan el
banc o caixa vengui aquesta propietat i siguin llavors ells l'objecte de tributació.
Vuitè.- Estudiar la possibilitat de creació d'un servei de seguiment periòdic de la
situació global de l'habitatge a Balenyà, en especial dels processos d'execució
hipotecària i desnonaments, sol·licitant als jutjats informació estadística mensual sobre
els processos en curs i els d'execució previstos.
Novè.- Donar trasllat d'aquests acords a la Comissió d'Habitatge del Congrés de
Diputats i als diferents grups parlamentaris, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a
l'Associació Espanyola de la Banca (AEB), a la Confederació Espanyola de Cajas de
Ahorro (CECA) i a la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca d'Osona.

MOCIÓ DE SUPORT ALS CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES CATALANES DAVANT
L’ACCIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Exposició de motius
Davant les actuacions inspectores de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de
l’Estat a les entitats esportives catalanes, actuacions que van adreçades no només a
l’esport professional sinó que s’estenen a l’esport de base i amateur, posant en risc la
seva continuïtat, volem manifestar el següent:
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El sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, infants i joves
que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats contribueixen
a la seva formació personal i cívica, a l’educació en valors, a l’adquisició d’hàbits
saludables, a la integració i a la cohesió social. Resulta doncs, imprescindible
conservar-lo i impulsar-lo.
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental
per a la supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació
és en gran part altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís
més enllà del que són estrictament les hores d’entrenament, reben dels clubs una
compensació econòmica que els hi permet també cobrir les despeses que els hi
ocasiona.
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats
esportives i moltes de les persones que hi presten els seus serveis es veu com una
relació de voluntariat donat que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la
passió i el compromís que no pas per l’obtenció d’un benefici econòmic personal.
Sense aquestes persones, moltes entitats serien inviables.
De les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social estan derivant actes de
liquidació i d’infraccions per uns imports que per la majoria d’aquestes entitats
esportives són del tot inassumibles, per la qual cosa es veuran obligades a
desaparèixer, causant un dany de dimensions extraordinàries en el nostre sistema
esportiu i, concretament, en l’esport de base i en els nostres joves.
Per això, el Ple de l’Ajuntament aprova per unanimitat:
Primer: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a ampliar la moratòria en
les actuacions inspectores a les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de
l’esport no professional, fins que es clarifiqui la normativa i s’estableixi un règim
especial per les entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport no
professional.
Segon: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a establir un règim especial
de la Seguretat Social, exempt de cotització, per als clubs i les entitats esportives
sense ànim de lucre, que incorpori a aquelles persones que hi col·laborin i obtinguin
una retribució que es pugui considerar marginal i no constitutiva de mitjà fonamental
de vida, sempre que els ingressos no arribin al salari mínim interprofessional.
Tercer: Instar a la Inspecció de Treball i Seguretat Social que apliqui una interpretació
àmplia de la legislació vigent en matèria de seguretat social i voluntariat en les
activitats esportives efectuades per clubs i entitats esportives sense ànim de lucre.
Quart: Instar al Govern espanyol i al Congrés de Diputats a Reconèixer clarament la
figura del voluntari, sense relació laboral, en el cas d'activitats esportives realitzades
per clubs i entitats sense finalitat de lucre.
Cinquè: Instar a la Inspecció de Treball a atorgar caràcter informatiu i no sancionador
a qualsevol acta oberta a entitats esportives sense ànim de lucre en l’àmbit de l’esport
no professional, quan hi hagi disconformitat entre les actuacions del club i la Inspecció
de Treball i la Segureta Social per motius de poca claredat en la normativa aplicable.

Ple 07 / 30.07.13

Sisè: Notificar la present moció a la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, al Consejo Superior de Deportes,
als grups parlamentaris al Congrés dels Diputats, així com a les entitats esportives del
municipi.

L’últim apartat a debatre és el corresponent al control de l’acció de govern:

CONEIXEMENT RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
Es posa en coneixement del Ple els Decrets signats entre el 23/05/2013 fins el
24/07/2013. El Ple queda assabentat del seu contingut.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Mas demana intervenir i exposa el següent:
“Permeteu-me que avui comenci jo aquest punt de l’ordre del dia. Com a regidor de
cultura, sanitat, consum i participació ciutadana, començaré fent uns agraïments i
acabaré fent unes reflexions o preguntes a mi mateix (com a tinent d’alcalde).
El primer agraïment (també en nom d’en Manel i de tots aquells que s’hi vulguin
afegir) és per totes aquelles persones que cuiden els jardins, entrades, balcons i
finestres al nostre poble que fan que cada dia sigui més agradable de passejar-hi.
També el nostre agraïment als membres del jurat i felicitem als guanyadors d’enguany.
I també volem agrair a totes aquelles persones que varen fer possible la festa
literària i musical del dia 6 de juliol a la sala gran de l’escola Joan XXIII en la qual el
nostre secretari, Jordi Tena, va presentar el seu segon llibre de poemes “Reviu la
Flama”. Els guardonats amb el Concurs literari Sant Jordi i els del premi Miquel Bosch
varen poder llegir els seus treballs o un fragment d’ells i alguns nois i noies de l’escola
de música de Centelles varen amenitzar musicalment l’acte entre els textos llegits. Cal
fer un agraïment especial a la gent de la tertúlia literària que varen prendre part molt
activa en aquest acte i destacar la presència de Lluís Sanahuja, de Vilafranca del
Penedès, i Alexandre Planas, de Corbera de Llobregat ,que varen venir
expressament per recollir el llibre i llegir algun fragment dels seus treballs guardonats.
El segon agraïment va per totes aquelles persones voluntàries que participen en la
millora del nostre entorn recuperant espais que altre temps havien estat molt utilitzats.
Aquesta vegada pensem en la recuperació del safareig i de la font de Vall-llossera i el
seu entorn.
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El tercer agraïment va per la gent del CAP que han seguit organitzant les caminades
vespertines amb la col·laboració de diverses persones, també alguns regidors de
l’Ajuntament, que han fet que més de dues-centes persones (al Cap se’n varen
inscriure 187) al llarg d’aquest mes de juliol hagin puguin caminar juntes per carrers i
voltants del nostre poble cada dimarts i dijous.
El quart agraïment és per la gent que han fet possible unes vetllades molt
participades i amb un ambient ben familiar i festiu, com per exemple el cinema a la
fresca o el concert jove amb l’actuació dels Bonobos i els Catarres on hi havia més
d’un miler de persones de totes les edats (pares , fills, avis i néts) en un bon ambient
que feia pensar en les típiques festes majors de sempre on tothom hi té cabuda i on
es gaudeix d’allò més d’una manera sana i entranyable amb bona música i bona menja
(“montaditos”) preparada pels joves del Joenacc i familiars.
També agrair a la Mancomunitat La Plana que ha posat en marxa per segon any
una campanya de salut jove per sensibilitzar el jovent de les conductes de risc i
fomentar el civisme “A cegues, no mola”. La primera es va posar en aquest concert de
Bonobos i Catarres i en la festa posterior del Sol Creixent.
El cinquè agraïment va per totes aquelles persones de la comissió de festes que
treballen sense descans per organitzar el que calgui per les festes majors i per omplir
aquells buits quan s’organitzen les festes de juliol, antiga setmana de la joventut. Aquí
volem agrair també aquelles empreses, botigues i altres comerços que participen amb
la seva col·laboració econòmica i fan possible l’edició de la revista de la Festa Major
d’estiu de la qual editem 5000 exemplars que repartim pel nostre municipi de Balenyà i
els pobles del voltant.
I finalment vull agrair a l’Assemblea Territorial de Balenyà per la Independència
tots els esforços que fan per tal que la Cadena Humana de la Diada Nacional de
Catalunya de l’11 de setembre sigui un èxit. Ja han aconseguit omplir tres autocars
que aniran a la zona de la Jonquera i hi ha temps fins al dia 4 d’agost per acabar
d’omplir el quart autocar.
I a totes aquelles entitats, associacions i persones en general que,
desinteressadament i d’una manera o altra, estant contribuint que el caminar del nostre
poble sigui més àgil, que retiren obstacles, que busquen i aporten solucions a les
dificultats que ens trobem, que plantegen preguntes per ajudar, que miren de posar
llum a la tenebra i fan que el bé -que no fa soroll- vagi acompanyant el nostre camí de
cada dia.

I ara vénen les preguntes, reflexions, que em faig a mi mateix i que no cal que ningú
respongui, de moment. Em deixo un temps prudencial per donar-li les millors
respostes, després de llegir informes i escoltar més opinions i valoracions, tot i
que ja n’he escoltat algunes de part de gent del Cap, de personal de l’ajuntament,
d’algun vigilant i d’altres persones...
Em pregunto:
1. Què és pretén amb l’organització del Sol Creixent? S’acompleixen els
objectius?
2. És un bé per la sanitat, la salut i el consum del nostre jovent?
3. És una bona manera de participació ciutadana?
4. Augmenta el nivell cultural del nostre jovent?
5. Millora la imatge del nostre poble?
6. El poble, la gent del poble en general, vol aquest tipus de festa?
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Seguiré reflexionant-hi i, si voleu, també ho podeu fer tots els membres del
consistori per fer-ne una valoració amb els pros i contres, i veure què és el que
més ens convé.
Moltes gràcies per la vostra atenció.”
Seguidament, el Sr. Criach presenta en nom del seu grup una bateria de preguntes que
demana que siguin respostes per escrit per l’equip de govern. Les preguntes són les
següents:
“1.- En relació a la construcció del nou Skate park a la zona esportiva del pavelló,
voldríem saber quin procés s’ha seguit per detectar la necessitat i construcció d’aquest
espai esportiu, quins mitjans s’han utilitzat per fer la comunicació del procés i el cost
de les obres. Com s’ha gestionat el seu pagament, s’ha fet ús d’alguna subvenció?
2.- Com està la segona fase de les obres de l’Ateneu? Està a punt d’acabar-se o
acabada? Pel que fa a la tercera fase quan es començarà? Es farà algun activitat a
l’espai ja habilitat o s’haurà d’esperar a la finalització de les obres?
3.- Pel que fa al tema de jardineria, i davant de la preocupació que hi ha al poble per la
deixadesa que esteu tenint, ens agradaria saber quines accions s’han fet i quines teniu
previstes per millorar aquest servei. (Exemple bosc del bon preu)
4.- En quan al tema de subvencions culturals i esportives, voldríem saber quins son els
motius pels quals aquest any s’està tardant tant a resoldre aquest tema, en quin estat
està i per quan tenen previst fer els primers pagaments de les mateixes.
5.- Una vegada s’han acabat les festes d’estiu i a menys d’un mes de la festa Major,
ens interessaria saber la valoració de les festes d’estiu del 2013, seria bo escoltar el
poble ja que els comentaris que ens arriben no son gens favorables. Fareu les festes
d’estiu al 2014? En cas afirmatiu, quines accions de millora incorporareu per tornar a
fer unes bones festes d’estiu.
6.- Bon preu va firmar un acord amb aquest ajuntament on per varies coses aportava
50.000 euros per realitzar activitats culturals i esportives. No entrarem els detalls de
l’acord que evidentment tothom deu conèixer bé, però ens agradaria saber quines
activitats s’han fet o estan previstes fer amb aquests diners?
7.- En relació als plans d’ocupació de la generalitat, que encara estan vigents, s’està
utilitzant algun Pla actualment o es té previst fer ús d’aquests plans d’ocupació?
8.- Pel que fa a la llar d’infants, com ha anat el tema de les matriculacions? Quants
alumnes hi ha previst que hi hagi en el curs 2013-2014?
9.- Una vegada s’ha desfet el patronat d’esports i la creació del consell esportiu
municipal, ens agradaria saber com està funcionant aquest consell. Quines activitats
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s’estan fent? Ens podeu valorar aspectes positius i negatius del nou consell versus
l’antic?
10.- Pel que fa a la ràdio, després de quasi un any en el que en Josep Mª
Puigdomenech té com a càrrec la direcció, quina valoració fa l’actual equip de govern?
El programa electoral mitjançant el qual en Josep Mª es va presentar constarà molt
d’aconseguir, es important per l’equip de govern que es compleixin els programes pels
quals una persona es presenta?
11.- Donada la situació tan complicada que algunes famílies tenen a dia d’avui, hi ha
un seguiment exhaustiu de les famílies del poble que poden tenir risc d’exclusió
social? Hi ha Ajuntaments que han tingut que habilitat plans especial, nosaltres
necessitem fer alguna acció?”

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 21:54 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.

