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Butlletí municipal de Balenyà

Desembre 2011

Que la reflexió en allò que ens agradaria
millorar ens acosti a la seva consecució !
25 anys de Biblioteca El Drac

Arriba el Tió i l’Olivera de la Pau

El 2012 la biblioteca El Drac fa 25 anys i per celebrar-ho es
faran 25 actes al llarg de l’any: jocs amb els lectors, racons
monogràfics, col·laboracions amb les diferents entitats del
poble, tertúlies, lectures temàtiques, xerrades... i un acte
central coincidint amb la data d’inauguració de la biblioteca.

El Nadal és a punt d’arribar i és una bona època de l’any
per demanar aquells desitjos que ens agradaria que es fessin realitat.

D’altra banda, cal destacar que el fons bibliogràfic s’ha
incrementat arran de les gestions fetes amb la Biblioteca
Nacional, que ha cedit uns 1.500 llibres de recent edició i
en català.

I felicitats per aquests 25 anys!

Perquè tots puguem expressar aquests bons desitjos, un
any més es posen a la disposició de tothom les targetes on
podreu escriure els vostres somnis i penjar-los a l’Olivera
de la Pau de la Plaça Josep Espona.

I ha arribat el tió !
El divendres 23 de desembre el fem cagar!

Amb la
col·laboració
de Teco i
Jula Lloguers

Dia internacional contra la violència
vers les dones
Els dies 25 i 26 de novembre es van celebrar diversos
actes en commemoració del Dia internacional contra la
violència vers les dones, amb una encesa d’espelmes i la
lectura del manifest; una sessió de lectures poètiques a
càrrec del Grup de Tertúlia; l’enlairada de globus des del
Centre Obert la Quitxalla i la projecció de la pel·lícula “Agora”, d’Alejandro Almenábar.
El Ple de l’Ajuntament també es va adherir a l’esmentat
manifest, com a mostra del rebuig envers la violència que
pateixen les dones que han estat víctimes de la violència
masclista.

Telèfons d’interès:
Ajuntament
93 889 83 85
Consultori
93 889 83 21
L’Ateneu
93 882 06 59
Biblioteca El Drac 618 22 08 18

Centre Obert
Escola Joan XXIII
Escola Bressol
Jutge de Pau
Pavelló Municipal

93 882 06 67
93 889 83 04
93 882 03 03
93 882 07 03
93 882 00 26

Policia municipal
Punt Jove
Ràdio Pista
Mancomunitat
Serveis Socials

639 38 23 23
93 882 04 04
93 882 02 03
93 812 40 94
93 812 54 45
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Sabem què us preocupa...

Esgarrapant records...

Que alguns propietaris i cuidadors de gossos no tenen
prou cura a recollir els excrements que les seves mascotes han deixat en els parcs i a la via urbana...
i, per això, estem treballant per aprovar una ordenança
municipal de civisme i convivència que ho reguli.

Ens podeu fer arribar els temes
que més us preocupen a
portaveu@ajbalenya.org

Cavalcada
de Reis d’ara
fa uns 50 anys
Fotografia cedida
per Conxita Solà,
de Can Carena

Cursos a l’Ateneu

Càritas agraeix la col·laboració rebuda

Us informem dels cursos engegats i que hi ha places lliures, per si són del vostre interès:
Cuina de Nadal - 14 i 15 desembre de 20:00-22:00
Cuina vegetariana (4 sessions, dies a concretar)
Anglès N1 - dimarts i dijous de 18:30-20:00
Francès N3 - dilluns i dimecres de 20:30-22:00
Dibuix i pintura - dijous de 16:00-19:00
Formació bàsica - dilluns a dijous, de 15:00-17:00 i de
19:00-21:00

Càritas Parroquial dels Hostalets de Balenyà agraeix a tothom que ha contribuït en l’èxit de la campanya de recollida
d’aliments, i us anima a continuar col·laborant per combatre
els durs efectes que la crisi econòmica està provocant en la
nostra societat.

I informació dels cursos i tallers que s’engeguen el segon
trimestre:
Català A1 - dimarts i dijous de 9:00-11:00
Informàtica N1 - dimarts i dijous de 9:00-11:00
Informàtica N1 - dilluns i dimecres de 20:00-22:00
Exercici i respiració - dimecres i divendres de 10:00-11:00
Exercici i respiració - dilluns de 18:15-19:15
Taller de pastisseria (horari a concretar)
Taller d’elaboració de cervesa (horari a concretar)

En aquest món de contrastos, des de l’equip de govern de
l’Ajuntament volem agrair la tasca que s’està fent en aquest
àmbit i que té com a objectiu prioritari poder garantir que,
com a mínim, totes les famílies del nostre municipi tinguin
cada dia un plat a taula.

Podeu seguir fent les vostres aportacions a la
Parròquia, a l’Ajuda, a la farmàcia o al “Pedaç“

Arriben les Festes d’Hivern i la Festa Major
de Sant Fruitós

Sessions informatives sobre la gestió
de l’equip de govern

Del 18 de desembre al 15 de gener tindran lloc el conjunt
d’actes que conformen les festes d’hivern de Balenyà i del
20 al 28 de gener, la Festa Major de Sant Fruitós.

El passat 11 de desembre va fer sis mesos des de la constitució del nou equip de govern de l’Ajuntament de Balenyà.

Durant aquests dies rebreu el programa que inclou el detall
de tots els actes.

Saló de la Infància
el 27, 28 i 29 de desembre,
de 16 a 20h al Pavelló Municipal

Amb voluntat de passar comptes de les actuacions fetes,
s’ha previst fer una sessió informativa, oberta a tot el poble i
amb voluntat de tractar tots els temes que puguin ser d’interès.

Sessió informativa
el 13 de gener de 2012
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El Ple de l’Ajuntament decideix...

Pressupost municipal per al 2012

Aprovació de les Ordenances Fiscals
reguladores dels Tributs Municipals
El passat 2 de novembre es van aprovar les ordenances fiscals per al 2012 que regulen el conjunt de Tributs Municipals. Com elements més destacats sobresurt:
*Impost sobre Béns Immobles (IBI).
S’aprova un tipus de gravamen del 0,95% per als béns
urbans. Aquest tipus és inferior en comparació amb l’aplicat el 2011, de l’1%, atès que durant el 2011 es van
actualitzar el valor catastral dels immobles del municipi; una revisió que s’aplicarà progressivament al llarg
dels 10 propers anys.
Això fa que, per aquells immobles per als quals el seu
valor aplicable per al 2012 s’ha incrementat de més
d’un 5% com a conseqüència de la revisió catastral,
observaran augments per aquest impost, mentre que
els immobles que han patit una revisió inferior de la
base liquidable, es beneficiaran d’una reducció.

IBI

2011

2012

Var.%

En el Ple del 29 de novembre es va aprovar el Pressupost per al 2012, per un import global de 2.555.518
euros, un 4,5% superior a l’aprovat en el seu moment
per al 2011.
Des de la vessant dels ingressos, es destaca l’augment d’un 8,9% en impostos directes, que deriva de
l’augment de l’impost sobre vehicles i per l’augment
del valor catastral dels immobles del municipi.
Les transferències corrents que provenen de l’Estat,
Generalitat i Diputació es reduirien de quasi un 10% si
no fos que per al 2012 incorporen la subvenció per
l’escola bressol, atès que ha passat a gestionar-se en
règim de concessió. Aquest ingrés té la seva contrapartida en un augment de la despesa corrent.

Ingressos, en euros

2011

2012

1.183.500

1.288.500

45.000

45.000

0,0%

Taxes i altres ingressos

394.850

383.175

-3,0%

Transferències corrents

808.744

826.843

2,2%

14.500

12.000

-17,5%

2.446.594

2.555.518

4,5%

Impostos directes
Impostos indirectes

1,00

0,95

Darrera

Actualit.valor

Varia segons

revisió el 1988

en 1/10 part

segons el cas

Base liquidable

Ingressos patrimonials

-5,0%

segons valoració
de 2011

Per als propers anys, el tipus impositiu
s’adaptarà perquè l’increment d’un 10% del
valor cadastral no repercuteixi en un excessiu
augment d’aquest impost

*Impost de Vehicles de Tracció Mecànica.
En l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica, el segon
impost per ordre d’importància de les arques municipals, s’ha elevat el coeficient de l’1,6 a l’1,65. Això
implica un augment del 3,1% de les tarifes vigents, que
passen a ser les següents per als vehicles més habituals:

Impost de vehicles
De menys de 8 cavalls

2011
20,19 €

2012
20,83 €

8,9%

(Estat, Generalitat i altres)
Total ingressos

Tipus de gravamen (%)

Var.%

Var.€
+0,64 €

De 8 a 11,99 cavalls

54,53 €

56,23 €

+1,70 €

De 12 a 15,99 cavalls

115,10 €

118,70 €

+3,60 €

De 16 a 19,99 cavalls

143,38 €

147,85 €

+4,47 €

De 20 cavalls en endavant

179,20 €

184,80 €

+5,60 €

Pel que fa a les despeses, les de personal es redueixen d’un 12,4%. En el cas de les transferències
corrents, el retrocés d’un 12,1% deriva del canvi de
règim de l’escola bressol, que passa a comptabilitzarse com a despesa corrent. Aquest fet, juntament amb
l’augment de les despeses energètiques (per enllumenat i calefacció), expliquen l’augment d’un 26,6% de
les despeses corrents. Entre les partides que es
redueixen, destaca la de festes populars, on s’ha previst destinar-hi un màxim de 45.000 euros.
També s’incrementaran molt notablement els pagaments per interessos i amortitzacions, que pujaran a
353.674 euros, un 18,4% més que el 2011.

Despeses, en euros

2011

2012

Var.%

Despeses personal

936.081

819.783

Despeses corrents

930.029

1.177,352

26,6%

Transferències corrents

232.284

204.110

-12,1%

Inversions reals
Interessos i amortitzacions
Total despeses

-12,4%

49.600

600

-98,8%

298.599

353.674

18,4%

2.444.594

2.555.518

4,5%

L’endeutament de l’Ajuntament puja a 1.959.287 €, l’equivalent al 75,94% dels ingressos liquidats. Amb
aquest endeutament se supera el màxim legal previst
en els pressupostos de l’Estat per demanar nous préstecs que es vulguin destinar a finançar inversions.
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Gent del poble

Entitats del poble:
Com cada any, en arribar aquestes dates, els membres de l’Associació organitzadora de la Cavalcada
de Reis de Balenyà fa dies que treballen perquè tots
plegats puguem viure amb il·lusió, màgia i sorpresa
l’arribada del patge Faluc i la tan esperada NIT DE
REIS.
La tradició dels Reis Mags és una de les més boniques que hi ha al llarg de les festes de Nadal, estimada per tothom i, molt especialment, pels més petits,
que la viuen amb gran entusiasme.
Des de l’Associació organitzadora agraeixen a totes i
cadascuna de les persones que fan possible la nostra
Cavalcada, ja que és amb la implicació de tots quan
s’aconsegueixen fites importants.

Carles Capdevila, que compleix un any com a director de
l’ARA, havent-se convertit al
llarg d’aquest temps en el diari líder en català.
En Carles va iniciar els seus escrits en els concursos literaris de Sant Jordi de Balenyà, va passar per la colla sardanista “Ocells primerencs", dins d’Amics de Balenyà, va
formar part de l’equip redactor i responsable de la revista
Tots per a Tots, i d’un programa amb molt d’èxit que es
deia Guirigall, fet des de Ràdio Pista.

Us esperem a l’arribada del patge Faluc,
el 26 de desembre (10.30h),
i a la Cavalcada de Reis, el 5 de gener (18h).

Podeu descarregar-vos l’informe
mensual a: www.meteobalenya.net

MeteoBalenyà. Per Ramon Castany

Octubre

Dia

Any

Temp. màxima

31,6º

12/10/2011

31,6º

2011

Temp. mínima

2,5º

21/10/2011

-1,0º

1997

Temp. mitjana

15,7º

16,4º

2001

76,9 l.

195,5 l.

1994

Pluja

Dia

Novembre

Rècord

Rècord

"Quan l’octubre plou,
el rovelló es mou"

Any

Temp. màxima

19,6º

10/11/2011

23,0º

2006

Temp. mínima

0,7º

27/11/2011

-8,0º

2007

Temp. mitjana

11,8º

11,8º

2011

198,7 l.

198,7 l.

2011

Pluja

Rècord històric de temperatura amb 31,6º
el dia 12 (l’anterior rècord era del 1997,
amb 30º)

Edita: Ajuntament de Balenyà. Adreça: Carrer Pista, 2, 08550 Balenyà (Osona).
Telèfon: 93 889 83 85. Fax: 93 889 80 72. Adreça electrònica: portaveu@ajbalenya.org.
Producció: Edicions El Portal SL. Dipòsit legal: B-11.263-2000.

Rècord històric de pluja, amb 198,7 litres
(l’anterior era del 1996, amb 136,6 litres).
"Si pel novembre trona,
la collita serà bona"

