ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2018

Identificació de la sessió:
Núm. PLE2018000003
Caràcter: Sessió Ordinària
Data: 27 de març de 2018
Hora d’inici: 21:00 h
Hora de fi: 21:40 h
Lloc: Sala de Plens
Hi assisteixen:
Anna Magem Marso, Alcaldessa
Ramon Roig Sole, Regidor/A
Rosa Sala Domingo, Regidor/A
Manuel Flores Zurita, Regidor/A
Alexis Saez Monleon, Regidor/A
Laura Moreso Castro, Regidor/A
Oriol Usart Sanchez, Regidor/A
David Soldevila Senmarti, Regidor/A
Tomas Girvent Oliva, Regidor/A
Jaume Criach Vila, Regidor/A
Jose Luis Jeronimo Prados, Regidor/A
Miriam Menendez Galceran, Secretària

Han excusat la seva presència:

ORDRE DEL DIA
1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (30/01 i 06/03/2018)
2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
3.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BALENYÀ I FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA (OSONAMENT)
4.- PROP_PLE MODIFICACIO CREDIT 02-18
5.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
6.- PRECS I PREGUNTES

Desenvolupament de la sessió

Un cop el secretari ha comprovat l’existència del quòrum que cal perquè es pugui iniciar
la sessió, es comencen a tractar els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

1.0.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS (30/01 i 06/03/2018)
Presentada la minuta de les actes de les sessions anteriors (Plens del dia 30/01 i
06/03/2018) la presidenta la sotmet a votació resultant aprovades amb sis 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 tres
abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de
Progrés.
En conseqüència la presidenta autoritza la seva transcripció al llibre corresponent.

2.0.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D'ALCALDIA
Es dóna compte al Ple els Decrets d’Alcaldia signats entre el 25/01/2018 fins el 21/03/2018.
El Ple queda assabentat del seu contingut.

3.0.- APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L'AJUNTAMENT DE
BALENYÀ I FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D'OSONA
(OSONAMENT)

APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
BALENYÀ i FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA
(OSONAMENT)

L’Ajuntament de Balenyà, com a entitat local, té atorgades competències en la prestació
de serveis socials, amb l’objectiu de promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i
intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situacions
de risc social o d’exclusió.
La Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, és una entitat legalment constituïda i
sense ànim de lucre que té per finalitat promoure el desenvolupament integral de la
persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis d’àmbit
comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les addiccions i la
logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona

És voluntat de les dues entitats apropar els serveis que presta Osonament a les persones
del municipi de Balenyà i la seva àrea d’influència i per aquest motiu que el Ple acorda,
amb sis 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 tres abstencions dels regidors del grup Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de Progrés, el següent:

Primer: Aprovar el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Balenyà i la Fundació
Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona (Osonament), que es transcriu literalment:

“CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE BALENYÀ i FUNDACIÓ
CENTRE MÈDIC PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA (OSONAMENT)

Vic, xxx de xxxxx de 2018

REUNITS

D’una part ANNA MAGEM I MARSÓ, ..., com a Alcaldessa de l’Ajuntament de Balenyà,
domiciliat a Balenyà (08550), al carrer Pista número 2 i amb NIF P0801700F
I de l’altra, la Sra. MERCÈ GENERÓ PRAT, ..., com a Gerent de la Fundació Centre
Mèdic Psicopedagògic d’Osona, entitat titular d’OSONAMENT amb domicili fiscal a Vic
(08500), al Carrer Josep Maria Selva, 2, i amb NIF G60703386, inscrita en el Registre de
Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número 864 i en virtut dels poders
conferits en escriptura pública davant del Notari de Vic, Sr. Esteban Bendicho Solanellas,
en data 21 de desembre del 1994, núm. 2654 de protocol.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat legal per atorgar i subscriure el
present document i per això,
MANIFESTEN
I.- Que l’Ajuntament de Balenyà, com a entitat local, té atorgades competències en la
prestació de serveis socials, amb l’objectiu de promoure els mecanismes per conèixer,
prevenir i intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en
situacions de risc social o d’exclusió.
II.- Que la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona, és una entitat legalment
constituïda i sense ànim de lucre que té per finalitat promoure el desenvolupament
integral de la persona i la millora de la seva qualitat de vida, mitjançant activitats i serveis
d’àmbit comunitari, especialitzats en la prevenció i l’atenció de la salut mental, les
addiccions i la logopèdia, a l’entorn de la comarca d’Osona

III.- Que és voluntat de les dues entitats apropar els serveis que presta Osonament a les
persones del municipi de Balenyà i la seva àrea d’influència i per aquest motiu acorden la
formalització del següent CONVENI DE COL·LABORACIÓ que es regirà pels següents:

PACTES
Primer.- L’objecte del present conveni és apropar els serveis que presta Osonament a
les persones del municipi de Balenyà i la seva àrea d’influència.
Segon.- L’Ajuntament de Balenyà es compromet a facilitar i habilitar un local per a la
realització dels tractaments, així com el seu equipament amb el mobiliari necessari i del
material fungible que calgui.
Tercer.- Pel seguiment d’aquest conveni les parts designaran uns interlocutors. Per la
part de Osonament, la persona serà xxxxx, per part de l’Ajuntament de Balenyà, serà
xxxx. Els interlocutors es reuniran de forma ordinària un cop l’any i de forma
extraordinària quan es consideri oportú a petició de qualsevol de les parts.
Quart.- Publicitat
Osonament i l’Ajuntament de Balenyà poden fer difusió d’aquest conveni a través dels
seus canals habituals de comunicació i difondre la col.laboració existent entre les
institucions.
La publicitat realitzada en què apareguin els logotips de les institucions implicades haurà
de ser revisada i acceptada per ambdues parts.
Cinquè.- Protecció de dades
La informació que les parts es lliurin pel desenvolupament d’aquest conveni tindrà
caràcter de confidencial, si no s’acorda expressament el contrari.
Les parts es comprometen a guardar la més estricta confidencialitat sobre les
informacions, dades i documentació a què tinguin accés en virtut d’aquest conveni i no
poden utilitzar-se per a usos diferents als previstos en aquest, i fan constar, de manera
expressa, que vetllaran pel compliment de la normativa de protecció de dades personals
d’aplicació en cada cas.
En virtut d’aquest conveni no es podran dur a terme accessos a dades de caràcter
personal ni tractaments ni cessions a tercers no permesos per les lleis.
Pel que fa als tractaments legítims de dades necessàries pel desenvolupament de les
actuacions que es realitzin en el marc d’aquest conveni, les parts es comprometen a
respectar la normativa de protecció de dades personals d’aplicació en cada cas, a
adoptar les mesures de seguretat normativament previstes, així com guardar una estricta
confidencialitat sobre aquestes.
Sisè.- Vigència

La durada del present conveni serà d’un any a comptar de la data de signatura del
mateix. Si arribada aquesta data cap de les dues parts no comunica la seva voluntat
d’extingir-lo, es prorrogarà tàcitament d’any en any, llevat que qualsevol de les parts
manifesti la seva voluntat en contra, cosa que s’haurà de fer de forma fefaent i amb dos
mesos d’antelació al moment en que es vulgui finalitzar.
Setè.- Resolució
Sense perjudici del que preveu al pacte anterior, seran causes de resolució anticipades
les següents:
-

Incompliment per qualsevol de les parts dels compromisos assumits en el conveni.
L’acord mutu de les parts, que es formalitzarà per escrit.
La impossibilitat sobrevinguda, legal o material, de donar compliment als pactes.
Les causes generals establertes per la legislació vigent.

Vuitè.- Arbitratge
Aquest conveni es regirà pel dret català. En el cas que sorgissin discrepàncies sobre
l’aplicació i/o execució del que s’hi acorda, seran resoltes per les parts de comú acord.
En el cas que no es produís l’acord, el conflicte es resoldrà definitivament mitjançant
arbitratge de Dret, en el marc del Tribunal Arbitral de Vic, al qual s’encomana
l’administració de l’arbitratge i el nomenament de l’Àrbitre.

Les parts es comprometen a complir el laude que es dicti.
En el cas d’incompliment, el propi arbitratge fixarà les indemnitzacions i penalitzacions
pertinents.

I en prova de conformitat, signen per duplicat el present document en el lloc i data
indicats en l’encapçalament.

Sra. Anna Magem i Marsó

Sra. Mercè Generó Prat

Ajuntament de Balenyà

FUNDACIÓ CENTRE MÈDIC
PSICOPEDAGÒGIC D’OSONA
(OSONAMENT)”

Segon: Facultar l’Alcaldessa presidenta per a la signatura d’aquest Conveni.

Tercer: Comunicar aquest acord a la Fundació Centre Mèdic Psicopedagògic d’Osona.

Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació

4.0.- PROP_PLE MODIFICACIO CREDIT 02-18

MODIFICACIO CREDIT 02-18

En relació amb l’expedient de modificació de crèdits núm. 02/2018 del Pressupost en
vigor en la modalitat de suplement de crèdit amb càrrec a romanent líquid de Tresoreria,
en compliment de la Providència d’Alcaldia emeto l’informe-proposta de resolució
següent, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986,
de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i
Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,

ANTECEDENTS DE FET

PRIMER. Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici
següent per a les quals el crèdit consignat en el Pressupost vigent de la Corporació es
insuficient i no ampliable, l’Alcaldia va proposar la concessió d’un suplement de crèdit
finançat amb càrrec al a romanent líquid de Tresoreria.

SEGON. Es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.

TERCER. Es va emetre Informe d’Avaluació del Compliment d’Avaluació de l’Objectiu
d’Estabilitat Pressupostària i la Intervenció va informar favorablement la proposta
d’Alcaldia.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La Legislació aplicable a l’assumpte és la següent:

— Els articles 169, 170 i 172 a 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
— Els articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el
Capítol I, del Títol VI, de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les Hisendes
Locals, en matèria de pressupostos.
— Els articles 3, 4, 11, 12, 13, 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril,
d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
— L'article 16.2 del Reial decret 1463/2007, de 2 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament de Desenvolupament de la Llei 18/2001, de 12 de novembre, d'Estabilitat
Pressupostària, en la seva Aplicació a les Entitats Locals.
— L’article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— L’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura de
pressupostos de les entitats locals.
—Resolució de 14 de setembre de 2009, de la Direcció General de Coordinació
Financera amb les Comunitats Autònomes i amb les Entitats Locals, per la qual es Dicten
Mesures per al Desplegament de l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual
s’aprova l’Estructura dels Pressupostos de les Entitats Locals.
__ Article 32 de la LOEPSF, “Disposición adicional sexta” , Les Corporacions locals
hauran de destinar , en primer lloc , el superàvit en Comptabilitat , el romanent de
Tresoreria per a despeses generals a atendre les obligacions pendents a aplicar al
pressupost comptabilitzades a 31 desembre de l’any anterior al compte de “ Creditors
operacions pendents d’aplicar en el pressupost “

Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la
Legislació aplicable i el Ple procedeix a la seva aprovació inicial de conformitat amb el
que disposa l’article 177.2 del Reial Decret 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 22.2.e) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Per això, d’acord amb el que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, El Ple acorda, amb sis 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 tres abstencions dels
regidors del grup Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés, el següent:

PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient de modificació de crèdits Núm. 02/2018 del
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdits, finançat amb càrrec al a
romanent líquid de Tresoreria, d’acord amb el resum per capítols següent:

Estat de Despeses

Partida

Descripció

Euros

164

21005

Conservació cementiri

46,68

163

2279900

Neteja de carrers

4.283,68

1532

21001

Conservació de carrers

2.861,80

1621

22700

Neteja,
recollida
desinfecció
TOTAL DESPESES

deixalles,

14.520,64
21.712,80

Estat d’Ingressos
Concepte

Descripció

Euros

870.00

Romanent líquid de tresoreria

21.712,80

TOTAL INGRESSOS

21.712,80

SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona, per quinze dies, durant els quals els interessats el podran
examinar i presentar reclamacions davant del Ple. L’expedient es considerarà
definitivament aprovat si durant el termini esmentat no s’han presentat reclamacions; en
cas contrari, el Ple disposarà d’un termini d’un mes per resoldre-les.

Resultat: Aprovat per majoria absoluta del nombre legal de membres de la corporació

5.0.- FORA DE L'ORDRE DEL DIA
6.0.- PRECS I PREGUNTES

En Tomàs Girvent Oliva fa el suggeriment que els metacrilats del taulell d’anuncis de fora
l’Ajuntament estan en mal estat i costa de llegir els anuncis penjats.
En Tomàs Girvent Oliva pregunta com està la passera. L’alcaldessa i el regidor d’obres,
el Sr. David Soldevila expliquen com està la situació, els contactes amb l’arquitecte de
l’obra i que en principi el que es vol fer és canviar el pendent de les aigües i elevar el
carrer.

L’ALCALDESSA

LA SECRETARIA

