Bulletí nº 1 Febrer 09

Entesa per Balenyà - EpB-EPM

IMPOSTOS I PRESSUPOST 2009 :
ENS HI JUGUEM MOLT
ATENCIÓ AL QUE ENS CAURÀ AL DAMUNT !! La coalició de govern PSC-CIU ha
aprovat un increment del 7,8% en l’impost sobre béns immobles (IBI), 6,2 punts
percentuals per sobre de l’IPC interannual que a 31-12-2008 s’ha situat al 1,6%. I a
més, l’aigua pujarà un 20% en el rebut de tothom!!

L

a coalició de govern PSC-CIU ha presentat les ordenances fiscals que regulen els impostos que pagarem, i també els pressupostos 2009, pendents aquests
últims d’aprovació definitiva, que marcaran les inversions, ingressos i despeses d’aquest exercici.
En els temps durs que venen, Entesa ha demanat a l’equip de Govern moderació en els impostos a aplicar a
les llars del nostre municipi, però a la hora de la veritat,
han passat de tot, i ens trobarem amb uns augments
considerables, i més si tenim en compte que el cost de
la vida (IPC) s’ha situat a 31 de desembre en un 1,6%,
molt més a la baixa que la situació que teníem al setembre, un 4’6%.
L’increment que el govern municipal ha fixat en alguns
impostos, taxes i preus públics és totalment desorbitant !!! Veieu sinó, dos dels més destacats :
- Impost sobre Béns i Immobles (IBI): s’incrementa un
7,8% !! I és el més important que paguem tots els ciutadans, el de més valor, que grava el nostre patrimoni.
Vam presentar al.legacions en contra.
- Subministrament d’aigua : s’incrementarà un 30,83% !!
en les tarifes de consum. El rebut global suposa però,
un 20%, ja que hi ha costos fixos. La negociació que
l’ajuntament ha fet amb la empresa Sorea, conces-
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IBI (increment per el 2009)

sionària del servei, ha estat nefasta. El nostre alcalde, el
Sr. Girvent, no ha sabut “amarrar” la situació i pactar a
la baixa. Estem llestos, i més si tenim en compte que
l’aigua és un bé comú d’abast universal i que els diners
que ens facturin no aniran pas a enriquir les arques del
nostre municipi per fer inversions o generar despesa
pública.
En quan als Pressupostos, existeixen alguns capítols de
despeses que no s’han tingut prou en compte, sobretot
les que fan referència als serveis socials. Les quantitats
asignadse, en el pressupost, són exactament les mateixes, de l’any anterior fet que demostra la poca visió
que es té en l’àmbit del benestar de les persones. Haurem de demanar explicacions al Sr. Criach, regidor de
Benestar Social, càrrec assumit per “obligació”, no pas
per devoció.
Per contra, altres capítols inclosos en Educació estan
ben equilibrats, sobretot pel que fa a inversions en
aquesta àrea. L’objectiu defensat per Entesa per Balenyà mentre érem al Govern era la creació de la nova
Llar d’Infants. I per això ja tenim el pressupost i els diners
per tirar-la endavant.

ÚLTIMA HORA :TINDREM CAMP DE FUTBOL DE
GESPA ARTIFICIAL
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n el marc del Fons Estatal d’Inversió Local, el govern
de l’ajuntament de Balenyà ha aprovat invertir els
633.000 euros que ens pertoca (són fora del pressupost)
en dues obres : El reasfaltament dels carrers de la Urbanització Sud i la pavimentació amb gespa artificial del
camp de futbol.
IPC interanual a
31-12-2008
(1,6%)

Increment
proposat per
Entesa (EpB)
(4,5%)

Increment aprovat
per Psc-Ciu
(7,8%)

Les dues inversions eren esperades tant pels veÏns de la
barriada com per la junta del club Atlètic Balenyà. Des
d’Entesa per Balenyà donem l’enhorabona a ambdues
comunitats.

REBAIXES EN ELS IMPOSTOS PER APROFITAR
Entesa per Balenyà ha treballat durament per presentar
un plec d’al.legacions a les Ordenances Fiscals (OOFF)
per a l’any 2009. Aquestes ordenances fixen els impostos, taxes i preus públics, que són una part molt important dels ingressos que té l’ajuntament de Balenyà per
tal de desenvolupar el pressupost amb èxit.
Les propostes de millora que hem aconseguit us les detallem a continuació. PRENEU ATENCIÓ :
* Impost de Béns i Immobles (IBI) :

cle al seu càrrec de més de 25 anys d’antiguitat
(reviseu tarja tècnica del vostre cotxe).
2n: : Bonificar un 50% de la quota de l’impost als propietaris de vehicles híbrids o bimodals, i també aquells
cotxes que produeixin emissions CO2 inferiors a 120g/
Km (reviseu la targeta tècnica del vostre vehicle, on hi
posa aquesta dada).
3r : Bonificar un 75% de la quota de l’impost, als usuaris
de vehicles amb emissió CO2 de 0grs./Km.

1r : Bonificar un 50% la quota integra a pagar, a favor
de les famílies nombroses empadronades al municipi i
que tinguin el títol expedit per l’administració corresponent (en aquest cas, la Generalitat).

* Impost sobre activitats econòmiques (IAE) :

No ens van acceptar l’ampliació a famílies monoparentals amb dos fills al seu càrrec, sense el condicionant que un dels fills no tingui cap deficiència física o
psíquica, com es requereix per a les famílies nombroses.

No ens van acceptar que es bonifiqués a aquelles empreses que al llarg del 2008 haguessin incrementat la
mitja de la seva plantilla de treballadors.

* Impost sobre vehicles de tracció mecànica (impost
de circulació-ITVM)

1r : Bonificar un 50% de la quota tributària a aquelles
empreses que estableixin un Pla de transport per als
seus treballadors (demaneu condicions a complir)

NO DESAPROFITEU AQUESTES BONIFICACIONS!! Acosteu-vos a l’Ajuntament per validar si en sou beneficiaris
i demaneu allò que us correspon com a ciutadans !!

1r : Bonificar un 70%, aquells usuaris que tinguin un vehi-

PLENS : ACORDS I DESACORDS
26 de maig de 2008 :

29 de setembre de 2008 :

•La plaça del Tècnic d’educació passa a anomenar-se
Tècnic d’educació, cultura i joventut. Va ser una petició nostra quan formàvem govern, per tal que aquesta
figura tingués més atribucions i competències.Aprovem
el punt conjuntament.
•Es modifica l’horari a retribuir als educadors del Centre
Obert passant de 20 a 30 hores a la setmana, segona
petició que vam saber negociar amb l’equip de govern. Ho aprovem conjuntament.
• Al finalitzar el Ple te lloc el Comunicat d’Entesa per
Balenyà (EpB-EPM), on manifestem la nostra contrarietat pels esdeveniments ocorreguts el 30 d’abril i pels
quals, al no haver una rectificació pública del Sr Alcalde, demanem al Sr Girvent que posi el seu càrrec a
disposició del consistori. En data 29 de maig, l’Alcalde
signa els decrets d’expulsió dels tres regidors d’Entesa,
desposseïent-nos dels nostres càrrecs de govern.

•Aprovem conjuntament amb l’equip de govern el nou
conveni de delegació entre el consell comarcal d’Osona i l’ajuntament per la recollida d’animals de companyia, un servei car però necessari.
•Té lloc la renúncia com a regidor del nostre company
Joan Guarner i Briz.

29 d’octubre de 2008 :
•En Sergi Jerónimo Bordón pren possessió del seu càrrec com a regidor d’Entesa per Balenyà.
•Té lloc l’aprovació provisional de les ordenances fiscals per al 2009, sense el nostre suport. Prèviament habíem aconseguit negociar la incorporació d’unes esmenes (veure article dins el butlletí), però no les incorporen totes. Els regidors d’Entesa votem en contra i anunciem la presentació d’al.legacions en els propers
30 dies.

28 de juliol de 2008 :

18 de desembre de 2008 :

• Es modifica el contracte d’arrendament de la finca
on hi ha actualment el pàrquing Centre, on s’hi especifica, que “ en cap cas la finca és qualificarà com a
equipaments”, deixant a l’ajuntament sense capacitat
urbanística en aquest terreny. Ens hi oposem contundentment i votem en contra.

•Presentació per part de la coalició de govern PSC-CiU
dels Pressupostos de l’ajuntament de Balenyà per a
l’any 2009. El poc temps que el govern municipal ens
ha donat per analitzar les xifres, fan que votem en contra, manifestant el nostre disgust per la manera de procedir. Anunciem una bateria d'allegacions als mateixos en els propers dies.
* Votem en contra de les Ordenances Fiscals
(aprovació definitiva) al no ser acceptades les segones esmenes que vam presentar.

REGIDORIA DE LA DONA O
EL “COLMO” DELS DESPROPÒSITS

S

ra Susanna Martínez, és per posar-se a plorar !!....
Pel que sembla la nostra regidora no sap que significa el concepte “Regidoria de la Dona”. El que hauria
de tenir clar la representant de Convergència que forma part del govern municipal, és el que “no es pot fer”
amb els diners d’aquesta regidoria.
Dos actes com els que va programar : “Taller de Risoteràpia” i “Concert amb Víctor Electrick Band”, on per
a les dones era gratuït i per als homes no, denoten la
poca sensibilitat que vostè té en aquesta regidoria. Ha
fet justament el contrari !! del que se li demana com a
regidora. Ha fet un mal favor a les dones, tractant-les
de segona divisió.

Les persones som iguals i les polítiques del que avui
molts en diuen “discriminació positiva”, no es refereixen pas a subvencionar actes com aquests, que per
altra banda són perfectament lícits organitzar i que
aprovem desde un punt de vista lúdic. Vostè no ho ha
encarat bé això. Que ens digui que els organitza la
Regidoria de la Dona, en paraules seves al Ple del dia
26 de gener : “una excusa per poder sortir un dia les
dones, que també tenen dret a passar-s’ho bé”, diu
ben poc de vostè. La gratuïtat no és el que ens fereix
sinó que no entengui de què va la pel.lícula.
La Regidoria de la Dona, o el que avui a molts llocs ja
s’anomena de forma més correcta “Regidoria per la
Igualtat (de gènere)”, es forja a través de xerrades i
actuacions referent a temes diversos com la violència

domèstica, la conciliació de vida familiar i laboral,
l’equitat home-dona, la llei d’avortament, i d’altres
més específics com història del feminisme, llenguatge
no sexista, etc, etc, etc..... on homes i dones es puguin
trobar i compartir.
I no ens digui, com va fer en el Ple, que van ser per a
la presentació de la seva regidoria; això no s’ho creu
ningú. Si fos així, hauria presentat el seu programa
d’acció per a l’any 2009, cosa que no va fer.
En fí, prengui nota Sra Susanna Martínez. Per cert, com
és possible que no hagi negociat amb els seus socis de
govern (PSC) un increment de la partida específica
d’aquesta regidoria? Li han colat tan sols 1000 euros al
pressupost. Ho sap això ? . Francament, no donen per
molt. Sort que nosaltres li hem donat un cop de mà al
presentar les allegacions als pressupostos per aquest
any. Hem demanat un increment substancial a favor
seu, però hores d’ara al tancar el butlletí no sabem
encara la resposta. És molt probable que aquests actes els pagui la Regidoria de Festes, perquè sinó, es
fondrà tot el pressupost del 2009 en dos dies !!
Però sobretot, quan se’ls vulgui gastar, pensi si us plau,
pensi !!!....... i que el nostre esforç en aquest escrit no
sigui en va!

ENERGIES ALTERNATIVES : l’oportunitat perduda

D

esprés de treballar-ho molt a través d’una comissió
en què hi érem tots els partits polítics del consistori i
els tècnics pertinents, el dia 26 de gener d’enguany
s’aproven, amb el nostre suport, les ordenances municipals sobre sistemes d’energia solar tèrmica i energia
solar fotovoltaica dins el terme del nostre municipi. Us
animem a que us informeu sobre aquests reglaments
que vam confeccionar i que poden ser del vostre interès ja que cada cop més anirem per aquest camí.
Desgraciadament l’equip de govern no ha acceptat
incloure urgentment un seguit de bonificacions, per tal
que, aquells que facin una aposta clara per aquests
sistemes d’energia, en puguin sortir beneficiats fiscalment amb una rebaixa important de l’IBI, tal i com se’ls
va reclamar en la bateria de punts que Entesa va presentar en el seu moment.
La coalició de govern PSC-CiU no es compromet, simplement perque no entenen res sobre aquest tema, ni
els interessa. Sols volen “anar de progres” davant l’opinió pública.

LA SORTIDA D’UN AMIC

J

a fa 4 mesos
que en Joan
Guarner no és
amb
nosaltres
com a regidor a
d ’Entesa per Balenyà.
La sortida com a regidor, per la
coherència del seu missatge i
per les pressions que va rebre
en aquells moments, han estat
un daltabaix important per a
tots nosaltres, però sabem de
ben cert que, seguirà al nostre
costat perquè el seu projecte
és el nostre i perquè és un home inquiet i compromès.

RETORN A LA NORMALITAT
INSTITUCIONAL

E

l nostre grup, Entesa per Balenyà (EpB-EPM), avui fora del govern, en ésser
expulsats del mateix per uns fets ocorreguts el 30 d’abril, ens situem a l’oposició des de’l pragmatisme i la coherència que pensem que cal tenir en política;
per què si una cosa és certa, és que no tot si val. De llavors ençà hem rebut suport de molta gent que ha entès per què vam dir el què vam dir.
Tot el grup manté una relació estreta i estem involucrats tant com podem en les
qüestions de l’ajuntament i per això us volem trametre optimisme, ganes de treballar i de passar-nos-ho bé. I perquè tot quedi explicat i clar, engeguem aquest
primer butlletí, per tal que no desconnecteu de tot allò que us afecta tan directament; perquè no podem oblidar que l’Ajuntament és l’administració més propera que tenim. Convé tenir-ho molt present.
La illusió ens fa forts i volem que tots aquells que, en un moment o altre penseu
que cal mullar-se més o que la feina que fem pot ser millor, us acosteu a nosaltres sense por i ens ho digueu.

Des de aquí el nostre agraïment a la tasca feta i la fidelitat als teus principis. Comptem
amb tú, Joan !!!

EN MEMÒRIA D’EN
JOSEP COMA I CASTELLS

E

l passat 28
de
desembre ens
va
deixar en Josep
Coma Castells,
nascut
el
29
juny de l’any
1920.

Persona que ha estat un gran
Des de aquí, us emplacem a millorar el municipi. A fer una oposició constructiva
defensor de l’associanisme al
en allò que el govern ho necessiti i a l’hora ser exigents en allò en què s’erren.
nostre poble, soci fundador i
Gràcies pel suport que ens vau donar quan ens vau escollir a les eleccions i EN- president de l’Agrupació FamiDAVANT!
liar.

Per contactar amb nosaltes adreceu-vos a
entesaperbalenya@gmail.com o bé al telèfon 629 22 50 38.

Regidors:
•
Jordi Gangolells
•
Joan Camprubí
•
Sergi Jerónimo

Ha estat, fins pocs dies abans
de la seva mort i durant 15
anys, president de la Llar dels
Jubilats.
Va formar part de la candidatura l’any 2003 del grup d’Independents per a Balenyà (IAMB)
del que es hereu i s’ha nodrit
en gran part Entesa per Balenyà.
Volem agrair des de el nostre
grup la seva collaboració, i
així mateix deixar palès el nostre sentiment a la seva família.

