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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 26 DE NOVEMBRE DE 2013

Balenyà, a les 21:05 hores del dia 26 de novembre 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, Tomàs Girvent i Oliva, Jaume Criach Vila, Lluís F.
Pérez i Álvarez, Alícia Pujol i Martínez i Susana Martínez i Gallardo.
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.
2.
3.
4.

Aprovació de les actes de les sessions anteriors (24/09 i 29/10/2013)
Donar compte resolució núm. 154/13
Donar compte resolució núm. 169/13
Aprovació del Pla d’Autoprotecció de l’Escola Bressol “El Roc Petit” i del tràmit
d’homologació
5. Aprovació de conveni entre el Consell Comarcal d’Osona i l’Ajuntament de Balenyà
per a la redacció del projecte de connexió del clavegueram de la zona del polígon
industrial de Vall-llosera al col·lector de la riera de Vall-llosera
6. Aprovació de reconeixement de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Balenyà com a única vinculada al municipi i nomenament dels seus membres com a
voluntaris de Protecció Civil
7. Aprovació provisional de la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de Balenyà
8. Aprovació inicial de modificació pressupostària núm. 07/13
9. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia
10. Precs i preguntes
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APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Presentada la minuta de l’acta de la sessió anterior (Ple del dia 24/09 i 29/10/2013) 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:

DONAR COMPTE RESOLUCIÓ NÚM. 154/13
Es dóna compte, que en data 27 de setembre de 2013, l’alcaldessa ha dictat el decret
que a continuació es transcriu:
“Decret núm. 154/13
Anna Magem i Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà
El capítol sisè de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, relatiu a la gestió pressupostària, regula la planificació
pressupostària mitjançant la definició d’un marc pressupostari a mig termini, de
conformitat amb les previsions de la Directiva 2011/85/UE del Consell, de 8 de
novembre de 2011, sobre els requisits aplicables als marcs pressupostaris dels Estats
membres.
En aquest sentit, les entitats locals estan obligades a aprovar un marc pressupostari a
mig termini, per a un període mínim de tres anys, en el qual s’han d’emmarcar els
pressupostos i que han de garantir una programació pressupostària coherent amb els
objectius d’estabilitat i de deute públic.
L’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, desenvolupa la regulació relativa a les
obligacions de subministrament d’informació.
De conformitat amb el que es preveu a la legislació vigent, s’han elaborat uns marcs
pressupostaris a tres anys vista, que s’incorporen com a annex al present decret.
Per tot això, HE RESOLT:
Primer: Aprovar els marcs pressupostaris a tres anys vista que s’incorporen com a
annex al present decret, de conformitat amb la Llei Orgànica 5/2012, de 27 d’abril,
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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Segon: Comunicar els marcs pressupostaris aprovats al Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públics pels mitjans establerts a tal efecte.
Tercer: Donar compte del present decret en el proper Ple ordinari que se celebri.”
La Sra. Alcaldessa explica que amb el decret s’aprova una previsió.

DONAR COMPTE RESOLUCIÓ NÚM. 169/13
Es dóna compte, que en data 25 d’octubre de 2013, l’alcaldessa ha dictat el decret que a
continuació es transcriu:
“Decret núm. 169/13
Anna Magem i Marsó, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Balenyà,
Atès que la Junta de Govern local és un òrgan d’assistència a l’alcalde en l’exercici de
les seves atribucions que en principi no té atribuïdes competències pròpies, raó per la
qual cal la prèvia delegació per tal de portar a terme altres funcions que la
genèricament atribuïda d’assistència.
Que la composició i funcions de la Junta de Govern Local es regulen amb caràcter
bàsic a l’art. 23 1 i 2. de la Llei de Bases del Règim Local. Així mateix cal destacar que
la Junta de Govern Local estarà integrada per l’alcalde i un nombre de regidors no
superior al terç del nombre legal d’aquests, nomenats i separats lliurement per l’alcalde
el qual n’ha de donar compte al Ple.
La Llei 7/1985 de 2 d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, i el decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya , regulen la delegació de competències per part de l’alcalde
en la Junta de Govern Local.
Per decret 105/11, de 16 de juny, l’Alcaldia va delegar a la Junta de Govern Local,
entre d’altres, la competència d’atorgament de llicències, llevat d’aquelles que les lleis
sectorials atribueixin expressament al Ple. No obstant això, la intervenció de la Junta
de Govern Local en l’atorgament de llicències urbanístiques o d’ocupació de via
pública alenteix la tramitació, en especial pel que fa a les llicències urbanístiques que
l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús
del sòl qualifica com a lllicències d’obres amb responsabilitat tècnica i amb
responsabilitat exclusiva del/de la sol·licitant. A fi d’agilitzar els tràmits per concedir
llicències urbanístiques de menor complexitat, es considera adequat avocar
determinades competències delegades, a fi que algunes llicències puguin ser
atorgades directament per decret de l’Alcaldia.
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Els articles 12 i 14 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, regulen l’avocació
de competències delegades.
Tenint en compte les competències que atorga la legislació invocada a l’alcaldia, per la
present,
HE RESOLT:
PRIMER.- Avocar les competències que van ser delegades a la Junta de Govern Local
per decret de l’Alcaldia 105/11, de 16 de juny, en relació amb els següents aspectes:
-Atorgament de llicències d’obres que d’acord amb l’Ordenança reguladora de la
intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl sigui qualificades com a
llicències d’obres amb responsabilitat exclusiva del/la sol·licitant.
-Atorgament de llicències d’obres que d’acord amb l’Ordenança reguladora de la
intervenció administrativa en els actes d’edificació i ús del sòl siguin qualificades com a
llicència d’obres amb responsabilitat tècnica.
-Acords de devolució de fiances vinculats a les llicències d’obres indicades en els
punts anteriors.
-Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública amb mercaderies, materials
de construcció, runes, tanques, puntals, estintols, bastides i altres instal·lacions
anàlogues que no estiguin vinculades a llicències d’obres que requereixen projecte
tècnic d’acord amb l’Ordenança reguladora de la intervenció administrativa en els
actes d’edificació i ús del sòl.
-Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública amb taules i cadires.
-Atorgament d’autoritzacions d’ocupació de la via pública per instal·lar parades al
mercat.
SEGON.- Establir que el present decret començarà a desplegar efectes en data 1 de
novembre de 2013.
TERCER.- Establir que caldrà donar compte dels decrets adoptats en el marc
d’aquesta avocació de competències en sessió ordinària de Junta de Govern Local.
QUART.- Publicar aquesta resolució en extracte dels seus aspectes dispositius
essencials, al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, sense perjudici de la seva
efectivitat des del dia següent al de la data indicada en el punt segon d’aquest decret,
de conformitat amb el que disposen els arts 23.4 de la Llei de bases de Règim Local i
44.2 del ROFRJEL.
CINQUÈ.- Donar compte del present decret al Ple Municipal en la primera sessió
ordinària que se celebri.”

La Sra. Alcaldessa comenta que es retira de la Junta de Govern Local la competència
per atorgar tota una sèrie de llicències que requereixen agilitat, la qual cosa suposa
avançar en l’atorgament quinze o vint dies.
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El Sr. Girvent opina que com a màxim es guanyarien quinze dies, que és el període
entre cada Junta de Govern Local.
La Sra. Alcaldessa explica que el procediment ara ja no exigeix preparar una proposta,
aprovar l’atorgament de llicència en junta i preparar la notificació, sinó que un cop es
baixa l’informe tècnic ja es pot aprovar per decret i notificar.
El Sr. Mas comenta que s’ha vist com s’ha agilitzat el procediment.
Conclou el Sr. Sallent dient que els constructors ho han trobat perfecte, i que ara ja no
hi ha la reticència d’abans a entrar sol·licituds de llicències d’obres.

APROVACIÓ DEL PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE L’ESCOLA BRESSOL “EL ROC
PETIT” I DEL TRÀMIT D’HOMOLOGACIÓ
Antecedents
El Pla d’Autoprotecció pretén organitzar els diferents recursos i mitjans de què disposa
l’escola bressol per obtenir-ne una interacció eficient, amb l’objectiu principal de prevenir i
evitar cap accident o sinistre en el marc de les activitats que s’hi desenvolupen i, en el
cas de produir-se, minimitzar-ne les conseqüències, tot garantint la seguretat de les
persones i reduint els possibles danys materials.
La Diputació de Barcelona va concedir una subvenció en espècie consistent en
l’elaboració del Pla d’Autoprotecció de l’Escola Bressol Municipal “El Roc Petit” (codi
XBMQ 13/Y/638). Un cop realitzats els treballs pels tècnics de la Gerència de Serveis
d’Educació de Diputació de Barcelona i recepcionat el Pla a l’ajuntament, ha estat
informat favorablement per l’enginyer de l’ajuntament.
Fonaments de Dret
Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Decret 82/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el catàleg d’activitats i centres obligats a
adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures.
Per tot el que s’ha exposat, el Ple acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar el Pla d’Autoprotecció de l’Escola Bressol Municipal “El Roc Petit”,
redactat pels tècnics de la Gerència de Serveis d’Educació de Diputació de Barcelona i
informat favorablement per l’enginyer de l’Ajuntament de Balenyà.
Segon.- Realitzar el tràmit d’homologació del Pla d’Autoprotecció a través de la
plataforma HERMES creada a tal efecte, al Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya, àrea d’actuació Protecció Civil.
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APROVACIÓ DE CONVENI ENTRE EL CONSELL COMARCAL D’OSONA I
L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE
CONNEXIÓ DEL CLAVEGUERAM DE LA ZONA DEL POLÍGON INDUSTRIAL DE
VALL-LLOSERA AL COL·LECTOR DE LA RIERA DE VALL-LLOSERA
Atès que es fa necessari realitzar les actuacions necessàries per resoldre el problema de
connexió del clavegueram del polígon industrial de Vall-llosera.
Atès que l’Ajuntament de Balenyà no disposa dels recursos tècnics i humans per a la
redacció del projecte de connexió del clavegueram de la zona del polígon industrial de
Vall-llosera al col·lector de la riera de Vall-llosera.
Atès que el Consell Comarcal d’Osona disposa dels mitjans necessaris a tal efecte i vist
el conveni redactat pel Consell Comarcal a fi d’abordar la qüestió, el Ple acorda per
unanimitat:
Primer: Aprovar el contingut del conveni amb el Consell Comarcal d’Osona per a la
redacció del projecte de connexió del clavegueram de la zona del polígon industrial de
Vall-llosera al col·lector de la riera de Vall-llosera, 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.

La Sra. Alcaldessa explica que manca la connexió del col·lector en dos punts i que es
tracta de solucionar-ho. Afegeix que el conveni estableix pagar el 50% del preu de
l’elaboració del projecte i que també s’intentarà tenir ajuda del Consell Comarcal en
l’execució de l’obra.
El Sr. Criach pregunta si hi ha un seguiment de la sala de bombeig del carrer Montserrat,
a la qual cosa la Sra. alcaldessa respon que s’acabarà de confirmar.

APROVACIÓ DE RECONEIXEMENT DE L’ASSOCIACIÓ DE VOLUNTARIS DE
PROTECCIÓ CIVIL DE BALENYÀ COM A ÚNICA VINCULADA AL MUNICIPI I
NOMENAMENT DELS SEUS MEMBRES COM A VOLUNTARIS DE PROTECCIÓ
CIVIL
Atès que l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Balenyà és una entitat
independent sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que ha estat creada
de conformitat amb la Llei 7/1997, de 18 de juny, d’associacions de la Generalitat de
Catalunya i està fonamentada en la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de
Catalunya i en el Decret 27/2001, de 23 de gener, Reglament de les associacions del
voluntariat de protecció civil de Catalunya.
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Atès que l’entitat consta inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de
Catalunya des del 8 de maig de 2002, amb el número 26233 de la secció primera de la
demarcació de Barcelona.
Atès que en sessió plenària de 30 de juliol de 2007 es va aprovar el conveni de
col·laboració entre l’Ajuntament de Balenyà i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Balenyà.
Atès que per poder ser inscrita en el Registre Especial d’Associacions del Voluntariat de
Protecció Civil de Catalunya de la Direcció General de Protecció Civil ha de ser
reconeguda en sessió plenària com a única associació vinculada a protecció civil, i cal el
nomenament dels seus membres com a voluntaris de protecció civil.
Per tot això, el Ple acorda per unanimitat::
Primer.- Reconèixer l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Balenyà, inscrita a la
secció 1a del Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya.
Segon.- Considerar l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Balenyà com a l’única
associació d’aquestes característiques vinculada al municipi de Balenyà.
Tercer.- Nomenar els membres de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de
Balenyà com a voluntaris de protecció civil, els quals es relacionen a continuació:
Cecilio Rubio Payan
Jordi Morales Gómez
Albert Baños Hernández
Josep Gallifa Vivet
Josep Gallifa Oliver
Eric Comerma Espejo
Josep Maldonado Gómez
Juana Díaz Acuña
José Rubio Payan
Josefa Castro Morales
Marinho Urbano Brito Minuta
Juan Manuel Martínez Raigón
Francesc Maldonado Gómez
Ramon Casadesus Gómez
Marcos Castro Morales
Alejandro Rodríguez Soler
Alonso Gómez Antonaya
Jezabel Marcela Canales Alcázar
Susana Gómez Liébana
César Yuste Mejías
Quart.- Notificar aquest acord al President de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil
de Balenyà i a la Direcció General de Protecció civil de la Generalitat de Catalunya
perquè puguin dur a terme el registre d’aquesta associació al Registre Especial
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d’Associacions de Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, juntament amb la resta de
documents que són necessaris per poder efectuar aquesta inscripció.
El Sr. Pérez pregunta per l’exigència que l’associació sigui considerada com a única en la
matèria.
La Sra. Alcaldessa respon que efectivament ho exigeix la Generalitat, la qual cosa també
és reiterada pel Sr. Girvent.

APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES
SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT DE BALENYÀ
En data 27 de novembre de 2012, el Ple de l’ajuntament de Balenyà va aprovar
inicialment la modificació puntual de les Normes Subsidiàries de planejament de
Balenyà en l’Àmbit Privat dels antics sectors del Pla Parcial –Sector F Bon Preu I i
Sector G Bon Preu II-, que inclou informe de sostenibilitat ambiental.
El referenciat expedient es va sotmetre al públic pel termini d’un mes sense que s’hi
presentessin al·legacions al mateix.
S’han rebut els següents informes:
-Endesa, requereix documentació complementària
-Consell Comarcal d’Osona, favorable amb condicions
-Estabanell Energia, indica que no hi ha afectació
-Direcció General de Comerç, favorable amb condicions
-Gas Natural, indica que no cal modificar el document aprovat inicialment
-Direcció General d’Energia, Mines i Seguretat Industrial, no s’altera el contingut del
document aprovat inicialment
-Direcció General de Desenvolupament Rural, no preceptiu
-Direcció General de Carreteres, no s’altera el contingut de la Modificació Puntual
-Agència Catalana de l’Aigua, favorable amb condicions
-Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental del Departament de Territori i
Sostenibilitat, indica que cal adoptar mesures
-Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat, favorable amb recomanacions
En data 17 d’octubre de 2013 Bon Preu S.A.U. ha presentat el text de la Modificació
Puntual amb la incorporació de les condicions indicades pels informes. El text ha estat
informat favorablement pels Serveis Tècnics Municipals.
És per tot això que 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 cinc vots en contra dels
regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal, el següent:
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Primer: Aprovar provisionalment la modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de Balenyà en l’Àmbit Privat dels antics sectors del Pla Parcial –Sector F
Bon Preu I i Sector G Bon Preu II-, que inclou informe de sostenibilitat ambiental.
Segon: Trametre aquest acord juntament amb l’expedient administratiu a la Comissió
Territorial d’urbanisme de la Catalunya Central per a la seva aprovació definitiva.
Tercer: Comunicar aquest acord als interessats.
El Sr. Girvent comenta que no s’ha modificat substancialment el text aprovat
inicialment i que per aquest motiu el seu grup hi vota en contra.

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 07/13
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 sis vots a favor del
grup Junts per Balenyà i del grup CiU, i cinc abstencions del grup PSC-PM, el Ple
passa a examinar l’assumpte indicat.
VIST l’expedient relatiu a la modificació de crèdits en el vigent Pressupost de la
corporació, mitjançant suplement de crèdit núm. 07/2013.
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 cinc abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de CatalunyaProgrés Municipal, el següent:
Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit número 07/2013
que es detalla seguidament i que es finança amb romanent líquid de tresoreria, per la
qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost per a 2013 de les
modificacions corresponents.
Suplement de crèdit
011-91313 Amortització préstec 510.000 Caixa Banc ................13.000,00 euros
Total increment pressupost de despeses ................................ 13.000,00 euros
Recursos financers
Romanent de tresoreria :
87002 romanent tresoreria despeses generals ............................13.000,00 euros
Total recursos financers ...........................................................13.000,00 euros
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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. Girvent opina que s’hagués hagut de tenir en compte.
La Sra. Alcaldessa explica que hi havia hagut un error a l’hora de calcular l’amortització
del préstec pont i que faltava incorporar al pressupost una quota d’amortització.

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 19/09/2013 fins el
20/11/2013. El Ple queda assabentat del seu contingut.

PRECS I PREGUNTES
A petició del Sr. Mas, el Sr. Roig explica que el municipi de Balenyà ha assolit la
puntuació màxima quant a transparència de la comarca d’Osona.
El Sr. Girvent considera que no té excessiva rellevància.
El Sr Girvent pregunta també per l’import exacte de la pista d’skate, a la qual cosa la Sra.
alcaldessa respon que ja s’havia comunicat per escrit.
A continuació, el Sr. Girvent pregunta les obres que s’han realitzat al primer tram del
carrer Vall-llosera, a la qual cosa la Sra. alcaldessa respon que s’ha arreglat el paviment.
El Sr. Girvent comenta que el problema són les arrels dels arbres i que no s’ha
solucionat, ja que tot i fer una despesa important, el terra es tornarà a aixecar.
El Sr. Criach afegeix que la gent s’hi pot fer mal i que es poden rebentar les canonades
d’aigua, i que l’equip de govern va treure tots els arbres per aquest motiu del carrer Joan
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Miró. Diu també que el problema hi és present als carrers Josep Pla, Doctor Fleming i
Alfons Amic.
La Sra. Alcaldessa conclou dient que s’ocuparan de la qüestió.
El Sr. Girvent diu que s’ha posat un imbornal davant el BBVA i opina que s’hagués hagut
d’instal·lar al punt més baix del carrer perquè funcionés correctament.
El Sr. Sallent respon que està en prova i si cal es farà una millora.
En relació amb el camí Ral, i a consultes del Sr. Girvent, la Sra. alcaldessa explica que el
projecte d’arranjament està al final del termini d’exposició pública.
El Sr. Girvent diu que s’ha entrat en una època complicada per fer l’actuació, a la qual
cosa la Sra. alcaldessa respon que si cal es farà al febrer.
Pel que fa a l’escola bressol, el Sr. Girvent pregunta qui ha de pagar els
subministraments.
La Sra. Alcaldessa respon que els subministraments i l’aportació anual van a càrrec de
l’ajuntament, i que caldrà tenir en compte el que deixarà de pagar la Generalitat com a
subvenció.

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 21:40 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.

