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ESBORRANY DE L'ACTA DEL PLE CELEBRAT EL DIA 29 DE SETEMBRE DE 2015

Balenyà, a les 21:00 hores del dia 29 de setembre de 2015.
Prèvia l'oportuna convocatòria es reuneixen a la sala de sessions de la Casa de la Vila,
sota la presidència del senyor Alcalde accidental, Antoni Mas i Bigas, assistits pel
secretari interventor de la Corporació, Jordi Tena i Galindo, els regidors que es relacionen
a continuació: Ramon Roig i Solé, Rosa Sala i Domingo, Manuel Flores i Zurita, Alexis
Sáez i Monleón, Laura Moreso i Castro, David Soldevila Senmartí, Tomàs Girvent i Oliva,
Jaume Criach Vila.
Les senyores Anna Magem i Marsó i Alícia Pujol i Martínez han excusat degudament la
seva assistència.
L’objecte de la convocatòria és la celebració de sessió ordinària del Ple Corporatiu per tal
de prendre els acords que figuren a l’ordre del dia.

Declarada oberta la sessió per la senyora Alcaldessa, s’entra en el debat de
l’apartat corresponent a les actes d’altres sessions:
Assumptes tractats:
1. Aprovació de les actes de les sessions anteriors (Plens del dies 28/07 i
01/09/2015)
2. Nomenament de representant de l’Ajuntament a Osona Turisme
3. Donar compte de decret de modificació del règim de sessions ordinàries de la
Junta de Govern Local
4. Donar compte de l’estat d’execució del pressupost 2015 a 30 de juny de 2015
5. Distribució del Fons de Cooperació Local de Catalunya, tram Supramunicipal, any
2012
6. Canvi de denominació de la plaça Major
7. Proposta de moció de suport al Correllengua 2015
8. Proposta de moció municipal del PSC: Som un municipi d’acollida i solidari, en
una societat d’acollida i solidària
9. Aprovació inicial de modificació pressupostària núm. 07/15
10. Coneixement Resolucions de l’Alcaldia
11. Precs i preguntes
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APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS
Presentada la minuta de les actes de les sessions anteriors (Plens dels dies 28/07 i
01/09/2015) la presidenta la sotmet a votació resultant aprovada per unanimitat dels
regidors.
En conseqüència el president autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

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

NOMENAMENT DE REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT A OSONA TURISME
Atès que correspon el nomenament d’un/a regidor/a com a representant de l’Ajuntament
de Balenyà a Osona Turisme, òrgan depenent del Consell Comarcal d’Osona, 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, un vot a favor del regidor del grup Esquerra
Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions dels regidors del grup
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el següent:
Primer.- Nomenar la Sra. Laura Moreso Castro com a representant de l’Ajuntament de
Balenyà a Osona Turisme.
Segon.- Notificar el present acord a la Sra. Laura Moreso Castro i a Osona Turisme als
efectes oportuns.

DONAR COMPTE DE DECRET DE MODIFICACIÓ DEL RÈGIM DE SESSIONS
ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es dóna compte del següent decret, adoptat en data 23 de setembre de 2015, relatiu a
la modificació del règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local:
“Decret núm. 248/15
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
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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.
Donat que el nombre legal de regidors que pertoquen a l’ajuntament de Balenyà és
d’onze i que l’art. 52.2 de l ROFRJEL disposa que, a efectes de còmput no es tindran
en compte els decimals que resulten de dividir per tres el nombre de regidors, se’n
dedueix que el nombre màxim de membres de la Junta de Govern Local, a part de la
presidència, en el cas de Balenyà, és de tres.
L’article 112 del ROFRJEL estableix el règim de constitució de la Junta de Govern
Local. La designa dels membres de la Junta de Govern Local és una competència de
l’alcalde d’acord amb el que disposa la Llei de Bases del Règim Local.
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.
Tenint en compte les competències que atorga la legislació invocada a l’alcaldia, per la
present,
HE RESOLT:
Primer.- Modificar el règim de sessions ordinàries de la Junta de Govern Local,
establint una freqüència de cada quinze dies, en dimarts a les 19:30 hores. Durant el
mes d’agost no se celebraran sessions ordinàries de la Junta de Govern Local podentse convocar totes les extraordinàries que facin falta.
En el cas de que el dia assenyalat per la celebració de la sessió de la Junta de Govern
Local fos festiu, caigués en vigília de festivitat o en l’inici d’un període d’absència
d’activitat administrativa, es podrà fixar, mitjançant Decret, el dia de celebració de la
propera sessió ordinària. Aquesta sessió podrà recaure excepcionalment en un dia
que no sigui dimarts. A partir d’aquesta data se seguirà el règim normal d’acord amb el
que s’ha disposat al paràgraf anterior.
L’horari ara fixat podrà ser modificat, de manera excepcional, per l’alcalde president
quan les circumstàncies ho aconsellin.
Segon.- 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 d’aquesta data d’acord amb el que disposen els arts
23.1 de la Llei de bases de Règim Local i 44.2 i 52.4 del ROFRJEL.
Tercer.- Donar compte d’aquesta Resolució al Ple Municipal en la propera sessió
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ordinària.”

DONAR COMPTE DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2015 A 30 DE
JUNY DE 2015
Es dóna compte al Ple de l’estat d’execució del pressupost 2015 en data 30 de juny de
2015. Les dades s’acompanyen a l’expedient.

El Sr. Girvent comenta que el nivell de despesa és baix, perquè correspon a una tercera
part del pressupost.
El Sr. Roig respon que hi ha qüestions estacionals, com ara el pagament d’amortització
de préstecs, que correspon fer en aquestes dates. Afegeix que hi ha obres que pugen
una quantitat i que estan en tràmit, però que estan pendents d’executar-se, cosa que es
farà properament, com les actuacions dels pressupostos participatius, les actuacions en
el carrer Major, els canvis de llumeneres o els tancaments de l’edifici de l’ajuntament.
Conclou dient que l’estat d’execució correspon estrictament a mig any.

DISTRIBUCIÓ DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA, TRAM
SUPRAMUNICIPAL, ANY 2012
En relació amb el Fons de Cooperació Local de Catalunya, Tram supramunicipal, any
2012, els Ajuntaments han de decidir mitjançant acord de ple com distribueixen la seva
assignació per aquest concepte entre les mancomunitats, comunitats i consorcis en els
que participi i el consell comarcal corresponent.
Atès que l’Ajuntament participa en la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària la Plana,
la qual presta serveis en matèria de neteja, recollida de residus i serveis socials, es
considera adient que s’apliqui a aquesta entitat.
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, un vot a favor del
regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions
dels regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el
següent:
Primer.- Acordar que l’import de 3.683,95€, corresponent al Fons de Cooperació Local
de Catalunya, Tram supramunicipal, any 2012, de l’Ajuntament de Balenyà, sigui
assignat a la Mancomunitat Intermunicipal Voluntària La Plana.
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Segon.- Abonar l’import indicat en el punt primer a la Mancomunitat Intermunicipal
Voluntària La Plana.
Tercer.- Trametre certificat a la Direcció General d’Administració Local per via
telemàtica un cop es realitzi el pagament.
El Sr. Girvent comenta l’endarreriment en els pagaments que ha de realitzar la
Generalitat.

CANVI DE DENOMINACIÓ DE LA PLAÇA MAJOR
La plaça Major del nucli de Els Hostalets de Balenyà és poc coneguda per la seva
denominació oficial. És més coneguda per l’ofici que s’hi ha anat desenvolupant al llarg
de dues generacions, el de fuster.
Per aquest motiu, s’ha valorat la possibilitat de canviar el nom de la plaça Major, de
forma que passi a denominar-se “plaça de Cal Fuster”, iniciativa que es va fer pública
en l’acte de reconeixement a Carles Capdevila Homs, que va tenir lloc el passat dia 24
d’agost, i que va ser molt ben admesa pel nombrós públic assistent.
Per tot això, El Ple de la Corporació acorda, amb cinc vots a favor dels regidors del grup
Junts per Balenyà, un vot a favor del regidor del grup Convergència i Unió, un vot a favor
del regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues
abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés, el següent:
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de nom de la plaça denominada actualment “plaça
Major”, que passarà a denominar-se “plaça de Cal Fuster”.
Segon.- Obrir un termini d’informació pública d’un mes perquè les persones interessades
puguin presentar les al·legacions que considerin convenients, a comptar des de l’endemà
de la publicació d’edicte al Butlletí Oficial de la Província. Així mateix, l’edicte també serà
publicat al tauler d’anuncis municipal i a la pàgina web. En cas que no es presentin
al·legacions, l’acord s’entendrà aprovat definitivament.
Tercer.- Dur a terme, un cop l’acord esdevingui definitiu, totes les gestions necessàries
per a la retolació de la plaça, fixació en les bases de dades de l’ajuntament, donant la
publicitat necessària a aquest acord, mitjançant la pàgina web de l’Ajuntament, el tauler
d’edictes i d’altres mitjans que assegurin la màxima difusió del nom.
El Sr. alcalde accidental explica que va sorgir la idea en l’homenatge al Sr. Carles
Capdevila i que el millor era el nom genuí de la feina, afegint que el nom de plaça Major
s’utilitza poques vegades.
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El Sr. Girvent comenta que no fa tants anys que va canviar de nom a plaça Major, cosa
que es va fer a iniciativa dels veïns, i no veu clar que no se’ls hagi consultat.
El Sr. Alcalde accidental respon que té raó, però que ara es poden fer al·legacions, i que
el canvi en tot cas s’ha considerat oportú.
El Sr. Girvent intervé dient que el canvi representa un bon enrenou.

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

PROPOSTA DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2015
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en
l’element d’integració de les persones nouvingudes,
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els
fonaments del nostre sistema educatiu,
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,
Atesa la consolidació que després de 19 anys està assolint la iniciativa cívica del
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i
societat civil en general,
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL),
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots
els municipis i comarques de parla catalana,
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi,
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, un vot a favor del
regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord Municipal i dues abstencions
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dels regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el
següent:
Primer.- Donar suport al Correllengua 2015 com a instrument reivindicatiu de la
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.
Segon.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Tercer.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
d’aquesta corporació.
Quart.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius,
especialment entre la població nouvinguda.
Cinquè.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona,
o a través del correu electrònic cal@cal.cat.
El Sr. Alcalde accidental explica que actuen en la que s’ha seguit des de 1991 de
potenciar la llengua, i que aquesta moció és coherent amb la tasca realitzada.

PROPOSTA DE MOCIÓ MUNICIPAL DEL PSC
SOM UN MUNICIPI D’ACOLLIDA I SOLIDARI, EN UNA SOCIETAT D’ACOLLIDA I
SOLIDÀRIA
Davant l’actual arribada a Europa de milers de persones que fugen per salvar les
seves vides de la guerra en els seus països i la persecució política dels seus governs,
no podem restar impassibles. Cal que actuem.
Cal d’entrada deixar ben clar que no es tracta d'un fenomen d’immigració, sinó d’un fet
i situació excepcional, on refugiats i refugiades, de persones de totes edats, intenten
escapar del desastre de la guerra i la fam en els seus països d'origen. Aquests darrers
dies, l’allau de persones que arriben a les fronteres d’Europa per cercar asil i refugi,
han convertit aquesta crisi en un drama humanitari. És ridícul i lamentable que Europa
sigui incapaç de gestionar l'arribada de 300.000 refugiats, quan a l’Orient Mitjà i el
Nord d'Àfrica han acollit a 7,2 milions de refugiats.
La deixadesa i la inacció dels governs i de les institucions europees agreuja encara
més la situació dels milers de famílies que fan un llarg camí per protegir les seves
vides i buscar una nova oportunitat en un país d’Europa.
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En aquest sentit, la resposta de la Unió Europea i dels seus Estats membres a la crisi
de refugiats no només és reprovable des del punt de vista moral i ètic sinó que també
xoca amb tot un seguit d'obligacions jurídiques internacionals, a les quals ens hem
adherit. En una preguntainterpel·lació a la Comissió, l’eurodiputat català socialista ha
demanat a l'Executiu comunitari que "actuï de forma immediata i contundent per
assegurar que estats membres com Espanya compleixin els compromisos contrets en
matèria d'asil en tractats com la Declaració Universal de Drets Humans, el Conveni
Europeu de Drets Humans o la Convenció de Ginebra".
En particular, l'actitud del Govern espanyol amb el seu regateig de xifres d’acceptació
de quotes de refugiats, ha estat vergonyós. La suposada saturació de la capacitat
d'Espanya per absorbir refugiats, no té cap fonament, i és un comportament partidista i
que mostra la seva insensibilitat cap a la situació d’auxili cap aquestes persones.
Estem fermament en contra d’aquesta actuació del Govern central, com així també ho
han expressat els nostres ciutadans i ciutadanes, i les entitats i ONGs demostrant un
sentiment de solidaritat i endegant iniciatives per poder acollir famílies refugiades.
La defensa dels Drets Humans és un deure de totes les institucions democràtiques.
Els municipis tenen un clar compromís en la promoció i la garantia dels Drets Humans,
treballant conjuntament administració i organitzacions de la societat civil.
Com a municipi d’acollida, implicat en la defensa dels Drets Humans, la solidaritat i la
pau, comptem amb una ciutadania i unes institucions compromeses en la lluita contra
les desigualtats i que de sempre s’ha mostrat solidària amb les persones que pateixen
situacions difícils.
Per tot això, el Grup Municipal Socialista de l'Ajuntament de Balenyà presenta
per a la seva consideració i acceptació pel Ple Municipal la següent MOCIÓ que
s’acorda per unanimitat:
● Expressar la nostra solidaritat amb totes les persones que han d’abandonar les
seves llars de manera involuntària a causa de la guerra que es viu als seus països
d’origen i denunciem les situacions d’abús que aquestes pateixen per part de màfies
organitzades.
● Instar a les institucions de la Unió Europea a actuar de manera immediata per donar
resposta a les necessitats humanitàries de les persones que viuen aquesta tragèdia i
buscar solucions a més llarg termini per evitar repetir situacions d’incompetència i
negligència en la gestió de fluxos massius de persones en casos d’emergències
humanitàries.
● Instar al govern de l’Estat a donar asil o refugi a aquelles persones susceptibles
d’obtenir protecció internacional, o, com a mínim a totes aquelles que ho sol·liciti la
Comissió Europea, tant per decència cap als refugiats que arriben a les costes
europees fugint de la fam i la guerra, com per solidaritat amb la resta de països de la
UE.
● Instar al govern de l’Estat que aprovi el més aviat possible el Reglament de la Llei
12/2009, de 30 d'octubre, reguladora del dret d'asil i la protecció subsidiària.
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● Instar al govern de l’Estat a dissenyar amb urgència un Pla d'acollida humanitària a
refugiats. Aquest pla ha de tenir disposades places d'acollida dignes, possibilitats
d'escolarització per als menors, atenció sanitària i social, en col·laboració amb les
CCAA i la FEMP.
● Instar al Govern de la Generalitat a donar resposta a la demostració de solidaritat
que la ciutadania de Catalunya i les seves entitats civils estan tenint en aquesta crisi, i
en aquest sentit, sigui la CCAA, que sol·liciti la màxima quota de refugiats.
● Instar al Govern de la Generalitat a preparar tots els Departaments implicats en la
gestió d’aquesta acollida, i oferir tots els recursos i serveis socials necessaris amb
coordinació amb els municipis d’acollida.
● Instem al Govern de la Generalitat a desenvolupar una campanya de sensibilització
a la ciutadania sobre la necessitat de comptar amb una política d'asil com a part
essencial de la democràcia, el respecte a la dignitat humana i als drets humans, i que
així mateix procuri prevenir l'aparició actituds racistes o xenòfobes.
●Instar als que manen al món i que organitzen les guerres -TOTS ELS PODERS
FÀCTICS- que permeten les injustícies que viuen aquesta multitud de persones que
han d'abandonar casa seva, la seva terra, la seva pàtria, el seu país per tal que no els
matin i puguin sobreviure... Dic instar als responsables d’aquesta tragèdia, d’aquest
mal en el món, d’aquesta situació tan injusta com immoral, que deixin d’enviar armes
i deixin de provocar i facilitar les guerres, i que intervinguin d’una punyetera vegada
en aquest països per tal que tots aquests refugiats puguin tornar a casa seva i els que
encara sobreviuen allà, on hi ha tants conflictes, no hagin de marxar. I aleshores
ajudar-los tant com puguem des d’aquí.
● Ens posem a disposició de les institucions que compten amb les competències en
aquesta matèria per buscar solucions conjuntes i oferir una solució al drama
humanitari que estan vivint milers de persones desplaçades.
● Ens sumem a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d'acollida i convida a
la ciutadania a implicar-se i col·laborar en la mesura de les seves possibilitats en
l'atenció i ajuda als refugiats.
● La Corporació Municipal desenvoluparà una Taula de Suport a Refugiats per
realitzar un treball estable i permanent que posi en marxa les diferents mesures per a
la millor atenció i suport als refugiats
● Traslladar aquest acord del ple municipal als Governs de l’Estat i de la Generalitat,
així com a totes les entitats socials del municipi, i en especial, aquelles que
desenvolupen tasques d’acollida de persones.

El Sr. Alcalde accidental demana als regidors del PSC què es pot fer per vehicular
aquesta historia.
El Sr. Girvent explica que es pot intervenir a través de serveis socials, i que es tracta
de posar-se a disposició en la mesura del possible.
El Sr. Alcalde accidental comenta que seria interessant tenir una conversa amb Carles
López, de Creu Roja, per determinar què podem fer, i apunta la possibilitat de fer una
campanya o d’obrir un compte.
El Sr. Girvent diu que és més simbòlic, però que gent d’aquest país s’hi ha trobat.
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El Sr. Alcalde accidental llegeix el següent text:
“Hi estic totalment d’acord.
Però vull afegir que el problema és més profund i hi ha qui el pot resoldre si volgués.
Per això hi afegiria:
Instar als que manen al món i que organitzen les guerres -TOTS ELS PODERS
FÀCTICS- que permeten les injustícies que viuen aquesta multitud de persones que
han d'abandonar casa seva, la seva terra, la seva pàtria, el seu país per tal que no els
matin i puguin sobreviure... Dic instar als responsables d’aquesta tragèdia, d’aquest
mal en el món, d’aquesta situació tan injusta com immoral, que deixin d’enviar armes
i deixin de provocar i facilitar les guerres, i que intervinguin d’una punyetera vegada
en aquest països per tal que tots aquests refugiats puguin tornar a casa seva i els que
encara sobreviuen allà, on hi ha tants conflictes, no hagin de marxar. I aleshores
ajudar-los tant com puguem des d’aquí.
El que hem de fer amb els refugiats i el que es proposa en aquesta moció és de
justícia i està molt bé, i hi estic totalment d’acord.
Però no ens podem quedar només amb això que és molt: hem d’aconseguir amb els
mitjans que tinguem al nostre abast de fer solucionar el problema des de l’arrel, des
d’on s’origina. I tothom ho sap!
A vegades és més fàcil tapar els forats que canviar les sabates! I en aquests moments
cal canviar les sabates que estan massa foradades.”
El Sr. Alcalde accidental proposa afegir el que s’ha indicat en el text llegit a la moció, la
qual cosa és acceptada per unanimitat.

APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ PRESSUPOSTÀRIA NÚM. 07/15
Un cop efectuada la declaració d’urgència a què es refereix l’article 83 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals, amb el quòrum
d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, la Junta de Govern local
passa a examinar l’assumpte indicat.
VIST l’expedient relatiu a la modificació de crèdits en el vigent Pressupost de la
corporació, mitjançant crèdit extraordinari núm. 07/2015.
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, un vot a favor del regidor del grup Esquerra Republicana de Catalunya-Acord
Municipal i dues abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de CatalunyaCandidatura de Progrés, el següent:
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Primer.- APROVAR inicialment l’expedient de crèdit extraordinari entre partides
número 07/2015 que es detalla seguidament i que es finança amb disminució d’altres
partides, per la qual cosa queda anivellat, amb la introducció al pressupost per a 2015
de les modificacions corresponents.
Crèdit Extraordinari
425/62212 Eficiència energètica amb fotovoltaica ......................12.000,00 euros
Total increment pressupost de despeses ................................ 12.000,00 euros
Recursos financers
Minoració de partides
151/62212 Eficiència energètica amb fotovoltaica .......................12.000,00 euros
Total recursos financers ...........................................................12.000,00 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.

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 23/07/2015 fins el
23/09/2015. El Ple queda assabentat del seu contingut.

PRECS I PREGUNTES
El Sr. Girvent comenta que se’ls ha fet arribar un resum de dades de les actuacions
realitzades en matèria de civisme, i que no consten les actes que s’han fet per part de
l’agent cívic, que porta l’acta i l’ajuntament decideix si s’inicia o no l’expedient.
Afegeix que en any i mig només s’han iniciat 28 expedients, quan l’àrea d’aportació es
troba en un estat en què no s’hi pot ni estar, entre d’altres qüestions.
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El Sr. Alcalde accidental pren nota per demanar-ho.
El Sr. Criach pregunta per l’estat de tramitació de la UA3, i per l’embornal de davant
del BBVA.
El Sr. Soldevila respon que mirarà com està la UA3, però que recorda que hi havia un
problema pel canvi de Caixa de Manlleu a UNNIM i BBVA. I pel que fa a l’embornal diu el
problema hi és.
El Sr. Girvent reitera que la solució és fer-hi un embornal.
El Sr. Criach pregunta pels lavabos del camp de futbol, si es troben en funcionament i
està tot correcte.
El Sr. Sáez diu que sí, mentre que el Sr. alcalde accidental diu que suposa que està fet,
però que és una qüestió delegada.
El Sr. Criach intervé dient que el Sr. regidor de joventut va escriure coses molt
grosses en el Facebook, i que no està a l’altura com a regidor. Diu també que ho va
comentar a la Sra. alcaldessa i que al cap d’una hora va ser retirat.
El Sr. Alcalde accidental i el Sr. Soldevila comenten que no coneixien els fets, i el Sr.
alcalde accidental s’ofereix per si cal fer alguna cosa a nivell personal.
Finalment, el Sr. Criach destaca que a les eleccions del 27 de setembre el PSC va ser
segona força a Balenyà, amb el millor resultat dels municipis d’Osona en percentatge.
El Sr. Roig afegeix que el PSC a Balenyà va tenir millor resultat que a Centelles.
Conclou el Sr. Girvent per destacar que hi haurà diputada de la comarca.

I no havent-hi cap més prec ni pregunta s’aixeca la sessió a les 21:46 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.

