
05/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 18 DE DESEMBRE DE 2018

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia divuit de 
desembre de 2018, sota la presidència de l’Il.ltre. Sr. Alcalde Josep Lara Tristante, es constitueix 
el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió ordinària en primera convocatòria.

Assisteixen a l'acte els Regidors  Sr. Boris Lapuerta i Coll, Sr. Marc Calmet i Calveras, Sra. 
Olga Saus i Marginet, el Sr. Ferran Sayes Jato i la Sra. Silvia Campoy Curriu. 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina.

Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del 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, el  Sr. Alcalde obre la sessió.

1) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 25 DE SETEMBRE DE 2018 

Es sotmet a la consideració del  Ple de la Corporació el  redactat  de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 25 de setembre de 2018. 

Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 3 
vots a favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola, acorda:

Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta de la sessió de ordinària 
celebrada el dia 25 de setembre de 2018.

2) ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES  SUBSIDIÀRIES  DE  PLANEJAMENT  URBANÍSTIC  VIGENTS  PER 
AJUSTAR  ELS  LÍMITS  DEL  SISTEMA  D’EQUIPAMENTS  ESPORTIUS  A  LES 
PISCINES MUNICIPALS (C-1.3) SENSE VARIACIÓ DE LA SEVA SUPERFÍCIE

ANTENCEDENTS

I.-  El  Ple  de  l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  en  sessió  ordinària  de  data  25  de 
setembre de 2018, va aprovar inicialment la proposta de modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament del municipi de Guardiola de Berguedà relativa a ajustar els límits 
actuals que ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines(Clau 3.1) a la realitat 
actual, sense cariar la superfície prevista en el planejament vigent de 4.580 m2, amb el següent 
contingut:

ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT  
URBANÍSTIC  VIGENTS  PER  AJUSTAR  ELS  LÍMITS  DEL  SISTEMA  D’EQUIPAMENTS  
ESPORTIUS  DE  LES  PISCINES  MUNICIPAS  (C-1.3)  SENSE  VARIACIÓ  DE  LA  SEVA  
SUPERFÍCIE
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 I.-  Vista  la  proposta  de  Modificació  puntual  de  les  normes  subsidiàries  de  planejament  
urbanístic del municipi de Guardiola de Berguedà redactada pels serveis tècnics municipal,  
relativa a la modificació dels límits del sistema d’equipaments de les piscines municipals C-1.3  
per tal d’ajustar-los a l’equipament real que hi ha actualment construït, que consta de l’àrea  
amb les piscines municipals, l’edifici del vestidors, gimnàs i magatzem i una pista poliesportiva  
descoberta.
 
El solar ocupa una superfície 4.580 m² , és de titularitat municipal i disposa de tots els serveis  
bàsics d’urbanització ( pavimentació, enllumenat públic, sanejament separat d’aigües pluvials i  
residuals, aigua potable, electricitat, telefonia. És un terreny pla, que es troba al costat del riu  
Llobregat.

Actualment hi ha en projecte la construcció de la coberta, i posteriorment el tancament, de la  
pista  esportiva.  Anteriorment  ja  hi  havia  hagut  un  espai  polivalent  cobert  de  les  mateixes  
característiques que va haver de ser enderrocat  el  febrer del  2010 degut al  seu mal estat  
estructural.  Després  d’informes dels  serveis  tècnics  i  de  la  Diputació  de  Barcelona,  es  va  
declarar l’edifici en perill d’enfonsament, i no apte per a ser utilitzat per esdeveniments públics.

El febrer de 2011 es va construir  la pista poliesportiva descoberta en aquesta zona de les  
piscines per poder realitzar les activitats i esdeveniments culturals (festa major), socials, de  
lleure i esportius en una espai reglat, tenint en compte que en un futur s’aprofitaria aquest espai  
obert per construir aquest nou espai polivalent cobert, que té una volumetria semblant a la de  
l’antic pavelló.

Actualment, la plaça i carrers d’accés s’han consolidat com a espai públic. Part d’aquests estan  
inclosos en la zona d’equipament, la qual cosa ja no té sentit. Per altra banda, part de la pista  
poliesportiva  actual,  es troba fora  de la delimitació considerada d’equipament  esportiu.  Per  
això, és necessària la redefinició de la geometria del sistema, per tal d’adaptar-se i incloure la  
pista poliesportiva, deixant fora l’espai que forma part de l’espai públic. La modificació del límit  
d’aquest  Sistema  d’Equipament  manté  la  superfície  exacta  que  tenia  aquest,  sense  
augmentar-la ni disminuir-la de 4.580 m².

Segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents a Guardiola de Berguedà, a efectes  
de l’admissió de modificacions en els sistemes d’equipaments (clau C3.1), s’ha de tenir  en  
compte l’articulat següent:

Art. 273 - Definició 

Es  destinen  a  equipaments,  com elements  integrats  de  l’estructura  general  i  orgànica  del  
terme, aquells sols sobre els quals existeixen instal·lacions, edificacions o activitats de caràcter  
social,  públic o col·lectiu que representen dotacions a nivell  municipal i la seva identificació  
permeti un us a nivell de dotacions de població. 

Art. 274 - Classes d’equipament 

En els plànols de zonificació, així com la informació, s’han assenyalat els sòls per equipaments  
mitjançant la identificació seguida d’una lletra que indica les seves característiques i finalitat a  
la qual està destinada. 

Les xarxes o instal·lacions de serveis públics queden grafiades i assenyalades en els plànols  
corresponents de la documentació gràfica de la informació urbanística de la població.

Art. 275 - Equipaments existents 

1.  Els  equipaments  actualment  existents  i  qualificats  així  en  aquestes  Normes  quedaran  
afectats al mateix tipus d’equipaments, i la seva modificació o canvi queden subjectes a les  
autoritzacions prèvies pel seu destí a altres equipaments dels classificats en l’article anterior.

2.  Podran  ser  admeses  propostes  de  modificació  o  canvi  en  l’ús  i  destí  dels  actuals  
equipaments, prèvia la consegüent autorització i l’obligatorietat de que amb aquestes propostes  
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no queden  disminuïts  els  espais,  terres  o  serveis  i  equipaments  que  la  modificació  pugui  
presentar.

3.  Els  equipaments  i  dotacions  que  en  el  moment  de  l’aprovació  d’aquestes  Normes  
Subsidiàries siguin de domini privat, continuaran en aquest mateix règim, mentre desenvolupin  
la seva actual funció i destí.

4.  Pel  manteniment  i  finalitat  d’equipaments  que  s’estan  executant  en  règim  de  propietat  
privada,  podran  establir  els  oportuns  convenis  i  compensacions,  entre  Ajuntament  i  les  
persones o entitats  físiques corresponents que realitzin aquestes funcions d’acord amb les  
disposicions  legals  que  regulen  la  matèria,  amb  la  finalitat  de  successió  o  transformació  
d’aquells equipaments a l’espera municipal.

5. Es podran implantar com a usos complementaris bàsics d’infraestructures de serveis tècnics  
(electricitat, abastament d’aigua, sanejament, telecomunicacions...) de caràcter públic dins dels  
equipaments existents, sense disminuir la superfície d’aquests i els seus usos existents, però a  
la  vegada  beneficiar  el  conjunt  de  la  població  amb  la  implantació  d’aquests  serveis  
d’infraestructures bàsics. 

Art. 276 - Desenvolupament de provisions d’equipament 

L’Ajuntament mitjançant la formulació de Plans Especials, podran decidir la provisió i canvi dels  
equipaments  segons  les  necessitats,  estructura  i  densitat  de  la  població  resident  o  de  
possiblement creixement i expansió de la mateixa.

Art. 277 - Condicions d’edificació

Les  condicions  d’edificació  dels  equipaments,  quant  estiguin  situats  dins  d’àrees  urbanes  
consolidades, seran les mateixes que les de la zona confortable corresponent. 

Quant no es donin les condicions anteriors del tipus d’ordenació, es redactaran Plans Especials  
que fixin les seves característiques urbanístiques.

II.- Atès que, com a es fa costar a la Memòria justificativa redactada pel Sr. Lluís Minoves, la  
modificació  dels  límits  del  Sistema d’Equipaments Esportius de les  Piscines Municipals  és  
només geomètrica i  no es varia la superfície destinada a equipaments esportius  i  tots els  
terrenys afectats són de titularitat  municipal  (veure límits de propietat  al plànol annex 01) i  
disposen de tots els serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.

Aquesta modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Guardiola de Berguedà, és per ajustar  
els límits actuals que ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines (clau 3.1 ) a  
la realitat actual, sense variar la superfície prevista en el planejament vigent de 4.580 m². Tenint  
en compte que la modificació dels límits del Sistema d’Equipaments Esportius de les Piscines  
Municipals és només geomètrica i no es varia la superfície destinada a equipaments esportius,  
i que tots els terrenys afectats són de titularitat municipal  i disposen de tots els serveis tècnics  
necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.

Tenint  en compte que aquest  sistema d’equipaments ja està consolidat  des de l’any 1961,  
aquesta àrea i la zona de la plaça i  el carrer d’accés passarà a ser considerada Sòl Urbà  
Consolidat i, per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins  
ara.

Clau 3.1- EQUIPAMENT ESPORTIU  4.580 m2

Vial (V) 2.409 m2

Àmbit UA3 segons NN.SS 19.085 m2

Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual 15.821 m2
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III.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu  
1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 117 i 118  
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme;  
arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim  
local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,  
de Mesures per a la modernització del govern local.
 
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, l'adopció del següent acord:

Primer.-  APROVAR  INICIALMENT  la  proposta  de  modificació  puntual  de  les  normes  
subsidiàries de planejament del municipi de Guardiola de Berguedà relativa a ajustar els límits  
actuals que ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines  (clau 3.1 )  a la  
realitat actual, sense variar la superfície prevista en el planejament vigent de  4.580 m². 

Tenint en compte que la modificació dels límits del Sistema d’Equipaments Esportius de les  
Piscines Municipals és només geomètrica i no es varia la superfície destinada a equipaments  
esportius, i  que tots els terrenys afectats són de titularitat municipal  i  disposen de tots els  
serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.

Tenint  en compte que aquest  sistema d’equipaments ja està consolidat  des de l’any 1961,  
aquesta àrea i la zona de la plaça i  el carrer d’accés passarà a ser considerada Sòl Urbà  
Consolidat i, per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins  
ara.

Clau 3.1- EQUIPAMENT ESPORTIU  4.580 m2

Vial (V) 2.409 m2

Àmbit UA3 segons NN.SS 19.085 m2

Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual 15.821 m2

Segon.-  Sotmetre l’esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament  
a exposició pública per termini d'un  mes,  mitjançant  anuncis  en el  Butlletí  Oficial  de  la  
Província, a  un dels  diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l’Ajuntament.

Durant   aquest  temps  l'expedient  romandrà  a  disposició   de qualsevol  persona que vulgui  
examinar-lo, a fi i efecte  que  es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.

Tercer.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als  
efectes procedents”.

II.- L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis publicats en el Butlletí  
Oficial de la Província de data 3 d’octubre de 2018; al diari “Regió 7” del dia 3 d’octubre; i a la 
plana web municipal, durant el  termini  d’un mes, finalitzant aquest el dia 5 de novembre de 
2018, sense que s'haguessin formulat cap  reclamació ni al·legació contra el mateix.

Així  doncs  i  a  la vista  del  que s’ha  deixat  exposat,  es  proposa al  Ple  de l’Ajuntament  de 
Guardiola, 

Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament del municipi  de Guardiola de Berguedà relativa a ajustar els límits actuals que 
ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines  (clau 3.1 ) a la realitat actual, 
sense variar la superfície prevista en el planejament vigent de  4.580 m². 

Tenint  en compte que la modificació dels límits del Sistema d’Equipaments Esportius de les  
Piscines Municipals és només geomètrica i no es varia la superfície destinada a equipaments 
esportius , i que tots els terrenys afectats són de titularitat municipal  i disposen de tots els 
serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.
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Tenint  en compte que aquest  sistema d’equipaments ja està  consolidat  des de l’any 1961,  
aquesta àrea i  la zona de la plaça i el  carrer  d’accés passarà a ser considerada Sòl Urbà 
Consolidat i, per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins  
ara.

Clau 3.1- EQUIPAMENT ESPORTIU  4.580 m2

Vial (V) 2.409 m2

Àmbit UA3 segons NN.SS 19.085 m2

Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual 15.821 m2

Segon.-  Traslladar  el  present  acord i  la  resta  de documents  que integren l’expedient  a  la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, per la seva aprovació definitiva.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que en el darrer Ple es va aprovar inicialment, no es  
van formular al·legacions i ara s’aprova provisionalment.

3) PROPOSTA D’ACORD RELATIU A L’ASSUMPCIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA 
D’ESCOMBRARIES DELS MUNICIPIS DE LA COMARCA DEL BERGUEDÀ

Vist l’acord de Ple del Consell Comarcal del Berguedà de 17 d’octubre de 2018, pel qual  es va 
acordar  l’assumpció del  servei  de recollida d’escombraries als municipis de la comarca del 
Berguedà, i en concret: 
 
PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de 
recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà, durant un període de 25 
anys. 
 
SEGON: Efectuar la consulta prèvia als Ajuntaments i Diputacions afectades pel termini d’un 
mes.
 
TERCER: Trametre l’expedient a la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
 
QUART: Un cop es disposi d’aquesta aprovació si és el cas, haurà d’acordar de forma expressa 
la creació dels servei  i  procedir,  si  s’escau a regular-lo, en els termes previstos en l’article 
247del TRLMRLC i 155 i 164 a 167 del ROAS.

Atès  que  el  Consell  Comarcal  està  prestant  des  de  l’any  1997  el  servei  de  recollida 
d’escombraries de 27 dels 31 Ajuntaments de la comarca, quedant quatre Ajuntaments que 
presten directament el servei de recollida de la fracció de resta. La recollida selectiva la fa el 
consell pels 31 Ajuntaments de la comarca i que aquests quatre Ajuntaments han manifestat la 
voluntat d’integrar-se en el servei comarcal de recollida d’escombraries.

Atès que d’acord amb els informes jurídics, la comarcalització del  servei és la fórmula més 
adequada de substituir  els convenis  celebrats amb tots els ajuntaments de la comarca i el  
ORGT per a la prestació del servei de recollida i tractament de residus i cobrament de les taxes 
meritades. 

Es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER: Aprovar la proposta del Consell Comarcal del Berguedà d’assumpció del servei de 
recollida d’escombraries dels municipis de la comarca del Berguedà, durant un període de 25 
anys.

SEGON.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Berguedà. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

En el  torn  de debat  el  Sr.  Alcalde informa que  amb aquest  acord  es  vol  cedir  al  Consell 
Comarcal  del  Berguedà  les  competències  relatives  al  servei  de  recollida  d’escombraries, 
passant a ser el Consell el prestador del servei.

El Sr. Ferran demana què implica respecte a les competències que hi havia fins ara.

El Sr. Alcalde respon dient que hi ha una delegació del servei, que ja hi havia un conveni i ara 
es fa un pas més i es demana que durant 25 anys el Consell assumeixi la competència de la  
gestió. Fins ara hi havia alguns ajuntaments que no formaven part d’aquest paquet i ara també 
s’hi ha afegit i tota la comarca anirà a la una amb el tema de les escombraries; seria molt difícil  
per un municipi com Guardiola, gestionar el tema de les escombraries.

4) ACORD MODIFICANT EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS DELS MEMBRES ELECTES 
DE LA CORPORACIÓ

Atès  que  de  conformitat  amb  el  que  disposa  l'article  75  de  la  Llei  7/1985,  de  2  d'  abril, 
reguladora de les Bases del Règim Local, en la seva nova redacció actual donada per la Llei  
14/2000, de 29 de desembre, en concordança amb l' article 166 del 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 i 
amb l' article 13 del Reglament d' Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats  
Locals  (ROF),  aprovat  per  Decret  2568/1986,  de  28  de  novembre,  els  membres  de  les 
Corporacions Locals tenen el dret de percebre retribucions per l' exercici dels seus càrrecs quan 
els desenvolupin en règim de dedicació exclusiva o parcial, així com a percebre indemnitzacions en 
la quantia i condicions que estableixi el Ple de la Corporació, en concepte d' assistències per la  
concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats dels quals formin part, inclosos els 
Organismes Autònoms, així com a ser indemnitzats per les despeses realitzades en exercici del 
càrrec.

Atès  que  la  Llei   27/2013,  de  27  de  desembre,  de  racionalització  i  sostenibilitat  de 
l’Administració Local (LRAL), va modificar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de els Bases 
de Règim local (LRBRL), introduint l’article 75 bis, on es regula el règim retributiu dels membre 
de les Corporacions Locals i del personal al servei de les entitats Locals, i un nou article 75 ter,  
on es regula limitació en el nombre de càrrecs públics amb dedicació exclusiva.

Atès que en data 17 d’octubre de 2018, el Sr. Josep Lara Tristante, Alcalde de l’Ajuntament, va 
ser  nomenat  President  del  Consell  Comarcal  del  Berguedà,  i  va  presentar  escrit  davant 
d’aquest  Ajuntament  sol·licitant  la  reducció  de  la  dedicació  com  a  càrrec  electe   de  la 
corporació,  disminuint  dita  jornada  del  55%  actual  al   20%  a  partir  del   nomenament  de 
President del Consell Comarcal del Berguedà. 

Atès  que en  data 29 d’octubre de 2018,  va tenir  entrada en el  Registre  General  d’aquest 
Ajuntament, la resolució de l’Institut Nacional de la Seguretat Social, a través de la qual van 
acordar concedir a la Sra. Joana Freixa Codina una minusvalia total per l’exercici de la seva 
professió habitual, fet que ocasiona la baixa de la relació contractual com a  càrrec electe en el 
règim retributiu i a la Seguretat Social.

En virtut del què disposa l’article 13.4 del ROF i 166.1 i 166.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 
28 d’abril,  pel  qual s’aprova el  text  refós de la Llei  Municipal  i  Règim Local  de Catalunya,  
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aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides, proposa al Ple de l'  
Ajuntament l' adopció dels següents

ACORDS

Primer.- Reduir  el  règim  retributiu  de  l’Alcalde  Sr.  Josep  Lara  Tristante  per  l’exercici  i  
desenvolupament de les funcions pròpies del càrrec, del 55% al 20%, amb efectes des de la 
data de nomenament del càrrec president del Consell Comarcal.

Segon.- Donar de baixa en el règim retributiu com a càrrec electe i a la Seguretat Social a la  
regidora Sra. Joana Freixa i Codina, d’acord amb al resolució de l’INNS i amb efectes de la 
data fixada en dita resolució.
 

Tercer.-  Publicar  el  contingut  del  present  acord  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  tauler 
d’anuncis i a la web municipal.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que va ser nomenat president del Consell Comarcal;  
que fins ara compartia la seva feina amb el  càrrec d’Alcalde, però pel  volum de feina que 
comporta ser al Consell ha demanat una excedència forçosa a la seva empresa per poder-hi  
dedicar  més  temps,  i  proposa  poder-se  dedicar  exclusivament  al  Consell  Comarcal  i  a 
l’Ajuntament de Guardiola, per aquest motiu es demana aquesta modificació i passaria a cobrar  
el 80% del Consell i el 20% de l’Ajuntament; i dins del mateix punt informa que a la regidora 
Joana, li han resolt una invalidesa i per tant no pot treballar a l’Ajuntament, amb la qual cosa se 
la  dóna  de baixa  del  règim de  la  Seguretat  de  l’Ajuntament,  mantenint  però  el  càrrec  de 
regidora.

La Sra. Olga Saus demana si la Sra. Joana Freixa tornarà a exercir de regidora i si vindrà als 
plens o no, si preveuen substituir-la per algú perquè fa molt de temps que està de baixa i la  
troben a faltar.

El Sr. Alcalde informa que ella ha seguit col·laborant per l’Ajuntament, i que seguirà fent de 
regidora.

5) PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU TITULAR

En compliment de l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, de data 19 de juny de 2018, i en compliment del que estableix l’article 
5.1 del reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, s’ha incoat expedient pel nomenament del Jutge 
de pau titular, al finalitzar el termini de quatre anys pel qual fou nomenat.

Vist l’expedient tramitat a l’empara de lo establert als articles 101 i següents de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial.

Durant el  termini  d’exposició pública només s’ha presentat  proposta per  part  del  Sr.  Ferran 
Plana i Simon.

El Sr.  Ferran Plana i Simon, no incorre en cap causa d’incompatibilitat de les establertes a 
l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial. 

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:

Primer.- ELEGIR per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau titular al Sr. Ferran Plana i Simon.
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Segon.-  COMUNICAR  el  present  acord  al  Jutge  Degà  del  Jutjat  de  Primera  Instància  i  
Instrucció de Berga, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament 3/1995, i article 101.3 
de la Llei Orgànica del Poder Judicial, als efectes dels corresponents nomenaments per la Sala 
de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que cada cert temps hi ha d’haver una renovació del 
càrrec de Jutge de Pau; que el Jutge que hi havia fins ara ha decidit deixar-ho, s’ha convocat la 
plaça  i  únicament  s’ha  presentat  un  candidat;  i  ara  es  proposa  el  nomenament  d’aquesta 
persona.

La Sra. Olga Saus demana si ha sigut la única persona i si queda algú com a substitut.

La Sra. Secretària respon dient que sí, que és la única persona que s’ha presentat i que ara  
quan aquesta persona hagi pres possessió del càrrec i s’hagi comunicat al TSJC es traurà la 
plaça de jutge de pau substitut.

6) PROPOSTA D’ACORD RESOLENT LES AL·LEGACIONS PRESENTADES AL MAPA 
DE  SOROLL  I  DE  CAPACITAT  ACÚSTICA DE  GUARDIOLA DE  BERGUEDÀ  I 
ACORDANT LA SEVA APROVACIÓ DEFINITIVA

El Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en sessió extraordinària celebrada en data 8 
de maig de 2018, va aprovar inicialment el mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi  
elaborat  per  l’empresa  consultora  “LAVOLA  981,  SA”  i  supervisat  per  l’Oficina  Tècnica 
d’Avaluació i Gestió Ambiental de la Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de 
Barcelona.

El  mapa  de  soroll   i  de  capacitat  acústica  de  Guardiola  de  Berguedà,  va  ser  sotmès  a  
informació pública durant un termini de 30 dies hàbils, mitjançant anunci publicat al BOP de 
data 23 de maig de 2018 i a la web de l’Ajuntament.

Durant el termini d’exposició pública, es van formular les següents al·legacions:

- En  data  11 de maig de 208,  amb el  NRE 365,  el  Sr.  JCM, a  través  de les  quals  
manifestava que s’havia fet el mapa de soroll sense fer-ho saber a la població, per si hi  
havia algun punt conflictiu, alhora que manifestava que en el seu dia havia donat una  
còpia d’un estudi acústic d’immissió sonora a l’ambient exterior i interior produït per una  
activitat veïna, alhora que demanava que es fes una medició per veure si se superaven  
els  nivells  d’immissió  de  la  Llei  16/2002,  de  28  de  juny  de  protecció  contra  la  
contaminació  acústica  i  els  límits  sonors  que  es  fixen  a  les  normes  urbanístiques  
aprovades per l’Ajuntament en Ple de data 24 d‘octubre de 1991.

- En data 11 de juny de 2018, amb el NRE 458, el grup municipal Junts per Guardiola, va  
formular les següents al·legacions:

1.- Apartat 1.3.2. Es considera imprescindible que es descrigui correctament  
els  sectors  que  formen  part  del  municipi  de  Guardiola.  HI  ha  sectors  del  
municipi que no apareixen en el mapa com Gavarrós; pel que fa a Sant Client  
de Vallcebre tot i que sabem que el nom és correcte) trobem més adequat que  
es digui Sant Climent de Torre de Foix. A més, hi ha errors a l’hora d’identificar  
com a llogaret, Brocà i com a veïnat disseminat, l’Hospitalet de Roca-sança.  
No hi  apareix tampoc Reboll  com a barri.  A al  efecte es proposa substituir  
l’esmentat punt pel següent redactat.
“El terme municipal compta amb una superfície de 61,73 km2. La major part de 
la  població  empadronada al  municipi  viu  al  nucli  de Guardiola,  tot  i  que el  
municipi  comprèn, a més, el  barri  del  Collet,  el  barri  de Reboll,  els veïnats  
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disseminats de Brocà,  Gavarrós,  l’Hospitalet  de Roca-sança, Gréixer  i  Sant  
Climent de la Torre de Foix”.

2.- Apartat 1.3.4. En el mateix sentit que a l’al·legació anterior, considerem que  
cal esmenar alguns errors. Aquest apartat en diu que “el nucli de Guardiola de  
Berguedà presenta una estructura urbana compacta. L’integren els barris de la  
Farga, del Bastaren i de les Cases Noves del Collet”. A tal efecte es proposa  
substituir el redactat actual pel següent:
“El nucli de Guardiola de Berguedà, presenta una estructura urbana compacta,  
formada per cases arrenglerades al peu de l’antiga carretera que travessava la  
població de nord a sud, on es concentra la zona comercia i de serveis, i del  
centre  cap  a  l’est.  A  aquests  eixos  centrals,  s’hi  ha  afegit  altres  carrers  
adjacents i  barris com La Farga,  el  Barri  Bastareny,  i  l’Estació.  La població  
disseminada del municipi es concentra principalment a les valls, mentre que  
les zones més muntanyenques són despoblades.

3.- Apartat 1.4.1. Tenim constància que a mes dels estudis que s’esmenten en  
aquet  apartat,  el  maig  de  2009  es  va  realitzar  un  estudi  acústic  a  nivell  
particular per una problemàtica acústica detectada a la zona de la Plaça de la  
Farga. Considerem que caldria haver-la tingut en compte. Som conscients que,  
segurament  l’actual  equip  de  govern  no  estava  assabentat  d’aquesta  
problemàtica, però considerem imprescindible abans de realitzar el mapa de  
soroll, comunicar a la ciutadania la intenció d’elaborar-lo per ta que en cas que  
hi hagi persones afectades per una problemàtica acústica, tinguin temps per  
dirigir-se a l’Ajuntament,  comunicar-ho  i  aportar  a  documentació  que  ho  
acrediti. D’aquesta manera, es podria haver fet un treball més acurat, donant  
resposta i/o tenint en compte aquesta situació que s’esmenta i/o altres que hi  
puguin haver.

4.- Apartat 1.4.1. En aquest apartat s’esmenta que els estudis realitzats a la  
zona  de  bars  musicals  del  carrer  Comerç  mostren  nivells  superiors  als  
establerts per una zona A4, durant la franja de nit i en cap de setmana.

5.- Apartat 1.4.1.2. En aquest apartat s’esmenta un estudi realitzat a la zona  
del Collet, concretament a les Cases Noves del Collet. Creiem que és un pas,  
però considerem que en aquest estudi, ja que en l’estudi del febrer de 2016 no  
es va fer,  caldria  haver inclòs l’altre costat  de la carretera,  on també hi  ha  
cases edificades i veïns que poden resultar afectats. De la mateixa manera,  
considerem  que  hi  ha  altre  vivendes  que  poden  resultar  afectades  per  la  
problemàtica de la proximitat de la C-16 com són Cal Marceló i Cal Blau, on  
hagués calgut realitzar l’estudi també.

6.- Apartat 1.4.2. En aquest punt diu “ per estudis, la major part dels infants en  
l’etapa primària i secundària d’ensenyament, van al CEIP i l’IES del municipi”.  
Considerem que cal diferenciar ambdues etapes, ja que els infants en l’etapa  
primària es queden al municipi,  en canvi  la majoria dels que cursen l’etapa  
secundària s’han de desplaça fins a Bagà. Creiem que caldria afegir també la  
necessitat  de  mobilitat  cap  a  Manresa,  Barcelona  i  altres  localitats  dels  
estudiants  que  cursen  estudis  superiors.  A tal  efecte,  proposem  substituir  
l’actual redactat pel següent:
“Per estudis,  els  infants  en l’etapa primària  no s’han de desplaçar  fora  del  
municipi.  En canvi,  els infants en etapa secundària han de desplaçar-se,  la  
major part,  cap a Bagà que és l’Institut de referència. Els joves que cursen  
estudis  superiors han de desplaçar-se a poblacions és grans,  principalment  
Manresa i Barcelona”.

7.- Apartat 1.4.3. En aquest punt hi trobem un apartat on es descriu el soroll  
provinent  d’activitats  on diu:  “el  municipi  compta amb 9 restaurants i  1 bar  
musical”.  Caldria  que el  fet  de comptar  només amb un bar  musical  hauria  
d’anar d’acord amb el que s’expressa en l’apartat 1.4.1 on es diu que “es va  
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realitzar un estudi específic dels bars musicals del carrer Comerç”. Considerem 
que caldria modificar un o altre redactat, per aclarir si es considera només un  
bar com a bar musical, o si se’n considera més d’un. Des del nostre punt de  
vista, en aquest apartat caldria també parlar de comerços, tallers mecànics,....  
A més on especifica una central hidroelèctrica, caldria també esmentar que hi  
ha un generador hidroelèctric a dins de la població. Para també d’una empresa  
del sector tèxtil, que no sabem que existeixi. En general, creiem que caldria  
refer  aquest  escrit  per  tal  de  descriure  més  acuradament  la  situació  del  
municipi. No creiem que la descripció actual representi Guardiola.

8.-  Apartat  2.2.  En aquest  apartat  s’adjunta una taula on s’especifiquen les  
adreces dels llocs on s’han pres les mesures de curta durada. En el segon  
punt, apareix una adreça que desconeixem, concretament diu “C/ del Camí,  
núm. 32”. Mirant el mapa, creiem que aquest punt fa referència al carrer del  
Clot del Moro. Creiem que cal modificar l’adreça.
En aquest punt, ens agradaria fer saber el nostre desacord amb alguns punts  
on s’han pres les mesures, ja que s’han fet en zones on no viu ningú, per  
exemple  els  punts  de  mesura  número  9,  13  i  14.  Considerem  que  la  
coordinació amb l’equip de govern caldria haver previst aquest aspecte per tal  
que aquest mapa de soroll pugui ser més útil.

9.- Apartat 3.3.2. En aquest apartat com a conclusió es diu que “el nucli de  
Guardiola de Berguedà presenta una qualitat en relació al soroll acceptable ja  
que no s’observen superacions a nivell acústic ni en la franja de dia ni en la de  
nit, excepte en un punt. Aquesta excepció es produeix en el tram de la C-16 al  
Collet...” Després d’analitzar aquesta conclusió, no entenem perquè en l’estudi  
realitzat al setembre al carrer Comerç sí que hi havia superacions, en canvi a  
les mesures realitzades ara no se n’observen.

10.- Sobre les vibracions i sorolls constants. Després d’analitzar tot el mapa de  
soroll  i  de capacitat acústica, trobem a faltar l’anàlisi  de vibracions i  sorolls  
constants, que creiem que també s’hauria d’incloure en aquest estudi per tal de  
descriure més acuradament la situació del municipi.

Un cop examinades i analitzades totes les al·legacions, es proposa al Ple de la corporació,  
l’adopció dels següents acords,  

PRIMER.- Desestimar les al·legacions presentades pel senyor JCM pels següents motius:

- L’informe  el  qual  fa  referència  no  es  va  arribar  a  presentar  ni  a  registrar  mai  a 
l’Ajuntament  de  Guardiola  de  Berguedà,  per  tant  l’Ajuntament  actual  no  tenia  cap 
coneixement de la problemàtica comentada.

A més la proposta de mapa de soroll inclou en el seu estudi, la sonorització del mateix 
carrer i ubicació a la qual l’al·legant fa referència en el seu escrit, amb la qual cosa 
queda constància dels Decibels procedents d’aquesta ubicació.

Desestimar les al·legacions següents presentades pel  grup municipal  “Junts per  Guardiola”, 
números:

Nº3: Aquesta al·legació fa referència a l’al·legació presentada pel senyor JCM, amb 
la qual cosa queda desestimada pels mateixos motius exposats en l’anterior punt.

Nº  4:  Aquesta  al·legació  queda  desestimada  perquè  no  fa  cap  proposta  de 
modificació i l’estudi presentat reflexa els Decibels produïts per un Bar Musical del 
Carrer Comerç, i un altre Bar del mateix carrer. 

Nº 9: Aquesta al·legació queda desestimada ja que es pot donar el cas que en el  
mapa de soroll  no hi  hagi  superacions  i  en canvi  un  estudi  concret  per  a una 
activitat doni com a resultat superacions. Es tracta de metodologies diferents. En 
un cas es vol saber el soroll mitjà i en l’altre es fan mesures en els moments més 
desfavorables i es tenen en compte els factors tonals i impulsius del soroll.
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Nº 10: Aquesta al·legació queda desestimada ja que aquesta al·legació depassa 
l’objecte de l’estudi. El mapa de soroll de la Diputació de Barcelona no inclou una  
anàlisi de les vibracions.

SEGON.-  Estimar  les  al·legacions  presentades  pel  grup  municipal  “Junts  per  Guardiola” 
números:

Nº 1: La proposta de redactat presentada pel  grup municipal  “Junts per  Guardiola”,  
millora el redactat i descripció actual del municipi de Guardiola i per tant es considera 
adequada la seva incorporació.

Nº  2:  La proposta de redactat  presentada pel  grup municipal  “Junts  per  Guardiola” 
descriu  d’una  manera  més  detallada  la  composició  del  municipi  i  detalla  més 
significativament la seva composició.

Nº 5: Aquesta al·legació queda estimada ja que la part oest del nucli del Collet també 
pateix  de problemes de soroll  degut  al  pas dels  cotxes  per  la  carretera C-16.  Així  
mateix, altres zones residencials com ara Cal Marceló i Cal Blau, ambdós properes a la 
carretera C-16, haurien de constar en possibles futurs estudis com a zones afectades.

Nº 6: Aquesta al·legació queda estimada degut a que els infants de l’etapa primària del  
poble es queden a l’escola del municipi, mentre que els estudiants en etapa secundària  
es  desplacen  a  altres  pobles  com ara  Bagà.  A més,  estudiants  en  una  edat  més 
avançada,  es  desplacen  també  a  ubicacions  més  llunyanes  com  ara  Manresa, 
Barcelona o altres.

Nº 7: Aquesta al·legació queda estimada ja que actualment el poble de Guardiola no 
disposa de cap fàbrica tèxtil i és important fer constar de la presència en el municipi  
d’un generador hidroelèctric.

Nº 8: Aquesta al·legació queda estimada ja que hi ha un error en el redactat de l’estudi,  
ja que anomena a un carrer com a C/del Camí. Aquest carrer no existeix en el nostre 
municipi, i la ubicació exacte del punt comentat és el de C/Carrilet nº 32.

TERCER.- Aprovar definitivament el  Mapa de soroll  i  de capacitat  acústica del municipi  de  
Guardiola  de Berguedà,  amb les modificacions  resultants  de les al·legacions presentades i 
estimades.

QUART.-  Publicar en el  Butlletí Oficial de la Província la Resolució d’aprovació definitiva del 
Mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi de Guardiola de Berguedà , així com a la seu 
electrònica d’aquest Ajuntament. 

CINQUÈ.- Notificar el present acord a totes les part interessades.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

En el  torn de debat el  Sr. Alcalde cedeix la paraula al  regidor de Governació,  al  Sr.  Marc, 
perquè li consta que és un tema que han treballat conjuntament totes dues parts, colze a colze i  
considera que s’han de felicitar mútuament.

El Sr. Marc Calmet informa que un cop aprovat el mapa de soroll, es van presentar al·legacions 
i es van reunir un dia per analitzar-les i estudiar-les i algunes d’elles s’han aprovat i altres s’han 
desestimat, i fa uns dies ja se’ls va passar el mapa de soroll definitiu.

La Sra. Olga Saus exposa que van venir  per comunicar que el  mapa de soroll  definitiu no 
contenia algunes de les al·legacions que havien sigut estimades.
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El Sr. Marc Calmet respon dient que en faltaven dues i que ja s’hi han incorporat.

La Sra. Olga Saus exposa un dubte que tenen en relació a l’al·legació núm. 4 en referència als  
bars musicals del municipi, són conscients que l’al·legació no estava redactada correctament, 
però a la reunió que van tenir  van acordar  conjuntament  que es  canviaria la paraula bars 
musicals, per bar musical, perquè només hi ha un bar musical a la població i aquesta no ha 
estat estimada i vol saber-ne els motius.
 
El Sr. Calmet respon dient que es va desestimar perquè no s’entén l’al·legació, i procedeix a la  
lectura de l’al·legació.

La Sra. Olga Saus exposa que és el que el acaba de dir, que són conscients que no s’entén 
l’al·legació respecte al redactat.

El Sr. Calmet manifesta que es desestima perquè el que es presenta a l’Ajuntament que és el 
que val, no aporta res.

La Sra. Olga Saus afegeix que entén que desestimi l’al·legació, però que el que no entén és  
que no faci la modificació en el mapa de soroll quan els va dir que ho faria,

El Sr. Marc Calmet respon dient que quan ho transcriu en el mapa de soroll, veu que no té  
importància, que no el modifica en res.

La Sra. Saus afegeix que no reflecteix la realitat.

El Sr. Calmet contesta dient que creu que la reflecteix correctament, que s’està discutint un 
tema de singular o plural, on una coma i que creu que això no és lo important.

La Sra. Saus demana com queda la normativa a partir del mapa de soroll, perquè en una de les 
al·legacions que va presentar un particular, es va fer referència a una normativa de l’any 1991, 
van venir a l’Ajuntament a veure-la i entenen que és una normativa antiga, però que realment  
especifica molt bé quines coses es poden fer en matèria de soroll i quines no, i allò és una 
normativa urbanística del municipi, mentre que un mapa de soroll l’únic que fa és descriure la  
situació i la capacitat acústica del municipi, però no és una normativa, i la normativa si bé és del  
91, és la vigent a dia d’avui, i volen saber si a partir d’ara es farà una normativa nova que reculli  
el tema del soroll o què es farà.

El Sr. Calmet informa que quan es va demanar a la Diputació el mapa de soroll, desconeixia 
que les normes subsidiàries del 91 parlessin sobre el soroll, perquè entre altres coses, quan en  
anteriors legislatures hi havia hagut queixes, la resposta és que no hi havia cap normativa que  
regulés el soroll a Guardiola, i després que aquest particular en fes esment, ell mateix la va 
buscar i si bé no és fàcil trobar-la ve d’un ple de l’any 1987, i es van presentar al·legacions i la 
Comissió d’Urbanisme ho va aprovar a l’any 1991. Després de veure això va valorar si una 
cosa excloïa a l’altra i  va veure que no, que les normes subsidiàries parlen  d’activitats en 
concret i el mapa de soroll sectoritza el poble segons els usos que té, i entén que una cosa no 
treu l’altra. Afegeix que de cara al futur considera que seria convenient fer un reglament.

La Sra. Saus respon dient que aquesta recerca tant dificultosa que diu de l’any 1991, resulta  
que no és tant dificultosa quan qualsevol obra que es fa a Guardiola, la normativa que la regula 
és aquesta de l’any 1991, i si bé és antiga encara és vigent.  I demana si en el POUM nou 
també hi haurà un apartat que reculli el tema del soroll, alhora que demana si hi ha algun avenç 
o no.

El Sr. Calmet respon dient que ho consultarà amb l’arquitecte, però que en tot cas considera 
que amb el nou també hi hauria de ser.

Respecte a l’estat del POUM el Sr. Alcalde afegeix que encara falten informes sectorials.

La Sra. Secretària intervé i manifesta que manca un informe de l’ACA, i que s’ha reclamat en  
diverses ocasions.
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7) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ DE L’EXERCICI 2017

Donada  la  necessitat  de  procedir  a  l’aprovació  del  Compte  General  d’aquest  Ajuntament  
corresponent a l’exercici de 2017.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2017, juntament 
amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist  que en sessió celebrada per  aquesta Comissió Especial  de Comptes el  passat 25 de 
setembre  de  2018,  es  va  procedir,  al  dictamen  favorable  del  Compte  General  d’aquest 
Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  de  2017  i  que  el  tràmit  d’informació  pública  es  va 
substanciar mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de data 3 d’octubre de 
2018 i que durant el termini de quinze dies i vuit més no s’han rebut cap al·legació.

Vist allò disposat pels articles 116 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, RBRL i 208 i següents del Text 
refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial Decret legislatiu 2/2004 de 
5 de març.

Es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords,

Primer.- Aprovar el  Compte General  d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici  de 2017, 
juntament amb tots els seus antecedents i documentació que obren a l’expedient.

Segon.- Enviar còpia de l’expedient a la Sindicatura de Comptes.

Tercer.-   Habilitar  a l’Alcalde per  la realització de qualsevol  gestió i  signatura de qualsevol 
document necessaris per al desplegament i execució d’aquest acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

8) DONAR  COMPTE  DEL DECRET  D’ALCALDIA NÚM.  14/2018,  15/2018,  16/2018, 
17/2018, 18/2018 I 19/2018

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citats Decrets. 

9) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN  DE DATES 13  /2018,  14/2018, 
15/2018, 16/2018, 17/2018, 18/2018, 19/2018 I 20/2018

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats acords adoptats per la Junta 
de Govern. 

10) INFORMES D’ALCALDIA

El Sr. Alcalde informa que ha estat concedit a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà un ajut 
de 50.000 euros dins del Pla de foment del turisme, i s’ha decidit destinar-los a la Mina de 
Petroli.

El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha novetats.

El Sr. Alcalde respon dient que estan pendent de demanar un informe tècnic per acabar de 
concretar el tema de la propietat perquè les escriptures i notes del registre no són clares.
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La Sra. Saus demana si això del Pla de foment del turisme té relació amb el tema de la Via  
Blava.

El Sr. Alcalde informa que el Pla de foment del turisme és un FEDER, i s’ha demanat des del 
Consell Comarcal on es va agafar l’argument de la Via Blava per fer equipaments que donessin 
vida a la Via Blava, però són subvencions separades, però es va aprofitar l’argument perquè 
han de ser projectes que agrupin a diversos municipis, amb una quantitat de diners bastant 
important i no hi poden entrar els Ajuntaments petits, per això es demana des del Consell. I el  
projecte de la Via Blava el fa la Diputació i inclou els senders, no els equipaments.

Afegeix que el projecte de desdoblament de la C-16 va endavant, fa uns dies van parlar amb el  
Consell i vindrà a fer una presentació pública, se’ls passarà l’enllaç del traçat que proposen 
amb desdoblament fins a Cercs i 3+1 de Cercs en endavant amb un carril mòbil central més un 
trosset que hi ha a la part de Malanyeu que serà 2+2 perquè el terreny ho permet. Afegeix que  
aquest és el projecte que està amb exposició pública.

La Sra. Olga Saus exposa que ells han llegit que està amb exposició pública als Ajuntaments.

El Sr. Alcalde exposa que els pot enviar l’enllaç i que està a exposició pública per tothom, no 
només als Ajuntaments.

La Sra. Saus manifesta que ella creia que per facilitar la feina es podia consultar a l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde respon dient que físicament no ens l’han fet arribar.

La Sra. Olga Saus demana si com a Ajuntament de Guardiola es farà alguna cosa pel tema 
d’accés al castell, ja que quedaria afectat per aquest traçat.

El Sr. Alcalde respon dient que s’haurà d’estudiar amb deteniment i que no es perdi l’accés al  
Castell.

Afegeix que s’ha demanat un FEDER a través del Consell Comarcal per posar plaques solars al 
camp de futbol i per canviar la caldera del Centre Cívic, únicament s’han demanat, i encara no 
hi ha resolució. És un FEDER eix 4 per eficiència energètica.

El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre els imports que suposaran aquestes actuacions.

El Sr. Alcalde contesta dient que creu recordar que les plaques eren 15.000 o 20.000 € i el  
Centre Cívic uns 30.000 o 40.000 €.

Informa també que demà vénen es tècnics a posar en funcionament la caldera del Monestir de 
Sant Llorenç. 

La Sra. Olga Saus demana a càrrec de qui va el manteniment de l’estella.

El Sr. Alcalde respon dient que anirà a càrrec de l’Ajuntament. I que s’està entrant en tractes 
per poder entrar en la mancomunitat de Biomassa i obtenir la Biomassa més barata.

El Sr. Boris Lapuerta informa que va anar molt bé la fira de la Puríssima i vol donar les gràcies  
a l’Associació de Dones; es va fer des de l’Ajuntament tot el que es va poder; va ser un èxit i  
s’espera poder-ho repetir i millorar.

Afegeix que ja han arribat al Castell els cartells que es van demanar, ja estan col·locats i ha  
quedat molt bé.

Exposa que degut a les fortes pluges d’aquesta tardor, les pistes forestals han quedat molt 
malmeses; s’ha intentat de la mà de l’ADF i de la Diputació de Barcelona mirar com s’arreglen 
aquestes pistes. El  problema principal  és a Torre de Foix,  la pista s’ha enfonsat perquè el  
torrent  s’ha desbordat  per  allà  i  de moment  no  es  pot  arreglar  perquè  s’ha  d’esperar  que 
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s’eixugui  i  veure  quines  mesures  s’hi  fan  perquè  hi  baixa  molta  aigua.  

A la  Mina de Petroli  fins  a  Pardinella  també s’arreglaran els  trossos  que han quedat  més 
afectats per les pluges i la resta de pistes s’intentaran arreglar al llarg del 2019 mitjançant una 
subvenció de camins que ja tenim concedida.

Informa també que s’està preparant la trobada anual de geganters Bages-Berguedà.

Les esporgues selectives es preveu que es facin al mes de febrer.

La Sra. Olga Saus exposa que les esporgues que s’estan fent a la zona de Cal Frare fins a  
l’inici de les cases de la Carretera a Bagà s’han tallat branques i s’han abocat a l’altra banda del 
camí i demana si es deixaran allà o es trauran.

El Sr. Alcalde respon dient que ho ha fet la brigada i que les trauran.

La Sra. Olga Saus exposa que des que s’ha iniciat el porta a porta han pogut comprovar que 
els membres de la brigada quan fan els serveis de neteja, a l’escombrar fan piles on hi ha  
fulles, plàstics,... i demanen si es podria millorar la recollida.

El Sr. Alcalde demana on són aquestes piles.

La Sra.  Saus respon dient  que són a Cal  Frare,  a la  part  de sota  del  pont,  a  la  Font  de 
l’Avellaner,.., en zones més deshabitades.

El Sr. Ferran Sayes afegeix que a sota del parc infantil, cap al riu també n’hi ha.

La Sra. Saus demana si fora possible que portessin dues bosses per tal de poder fer recollida  
selectiva. 

El Sr. Alcalde exposa que ho revisaran.

Igualment la Sra. Saus, afegeix que referent a aquest mateix tema, han vist que quan recullen 
les escombraries de les papereres que hi ha al llarg del poble i quan tenen el carretó ple han  
d’anar caminant fins a la zona de la piscina, amb la conseqüent pèrdua de temps que això 
suposa, i demana si es pogués millorar la gestió.

El Sr. Lara respon dient que ho miraran.

El Sr. Marc Calmet informa de les seves regidories, en concret exposa que han col·locat uns  
pedals al barri Bastareny i una taula de ping-pong anti-vandàliques que s’ha de mirar on es 
col·loca.

Afegeix que s’està treballant amb un conveni amb l’Orbea Cadí Challenge, que organitzen la 
prova  ciclista  de  principis  de juny,  i  estan  parlant  amb alguna  altra  entitat  interessada en 
organitzar alguna altra prova esportiva a Guardiola, de la qual n’informaran quan ho tinguin més 
lligat.

Aquest cap de setmana van tenir la caminada solidària, organitzada amb el Consell Comarcal i 
el diumenge dins els actes de la Marató van organitzar la trobada de cotxes, motos i bicicletes  
per recollir fons.

Estan canviant la gestió del rocòdrom, ja que l’AJEC, que és l’entitat que ho portava fins ara li  
va manifestar la seva voluntat de deixar la gestió i ara ho passarà a assumir l’Ajuntament. De 
moment està tancat i s’ha posat un cartell  informant que totes les persones que hi estiguin 
interessades es dirigeixin a l’Ajuntament. Això s’ha fet perquè s’ha detectat que darrerament hi  
entrava gent que no tenia res a veure amb l’escalada, i per tant es regularitzarà de nou.

En relació al camp de futbol, aquesta setmana tenen previst de rebre el projecte del camp, i  
seguir a partir d’aquí els passos pertinents.
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La Sra. Sílvia Campoy demana com funcionarà l’estació de trail.

EL Sr. Alcalde respon dient que encara no funciona, que encara no està inaugurada i hi estan 
treballant.

El Sr. Calmet informa que hi haurà una aplicació al mòbil, podràs seguir la ruta i els camins que 
hi ha marcats i a l’acabar anar als vestidors de la piscina a dutxar-te; i a través de l’aplicació  
podràs obrir la porta per accedir als vestidors, i això mateix passarà a Bagà i a La Pobla.

La  Sra.  Sílvia  Campoy demana  si  això  estarà  disponible  qualsevol  dia  de la  setmana i  a  
qualsevol hora.

El Sr. Calmet respon dient que sí, i que hi haurà un control de qui hi ha estat.

La Sra. Campoy exposa que hi haurà d’haver aigua calenta.

El Sr. Calmet respon dient que sí.

El Sr. Alcalde informa que els tres pobles alhora no tindran els equipaments en funcionament, 
sinó que es farà una rotació i cada setmana o cada mes estarà en funcionament l’equipament 
d’un dels pobles; i que no caldrà tenir-ho sempre calefactat, sinó només els dies que toqui. I  
que la gent pagarà per poder utilitzar aquest servei i el Consell ho repercutirà a l’Ajuntament. 

La Sra. Saus demana si ja s’ha fet el conveni.

El Sr. Alcalde respon dient que encara no s’ha acabat de redactar, però que està en procés.

11) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La Sra. Olga Saus demana informació sobre el projecte de l’edifici de l’Estació.

El Sr. Alcalde respon dient que l’edifici quedava poc accessible fins ara, i s’ha optat per col·locar-hi 
una  passarel·la  des  del  carrer  Comerç,  accedint  per  via  directa  fins  a  la  primera  planta.  La 
passarel·la és lineal a l’edifici, volada amb uns pilans de ferro, i s’accedirà per una de les finestres 
de la primera planta que s’amplia per poder-hi accedir. Com que aquest edifici és un BCIL, s’ha 
demanat permís a cultura. De manera que l’oficina de turisme serà a la primera planta.

La Sra. Saus demana si hi seguiran havent les exposicions que hi havia fins ara.

El Sr. Alcalde respon dient que sí.

La Sra. Campoy demana com quedarà la part de sota.

El Sr. Calmet informa que la passarel·la és reixada i que el sol hi entra igualment, que no quedarà 
tancat.

El Sr. Alcalde afegeix que s’accedirà a l’edifici des del carrer Comerç, però que continuarà essent 
accessible tot l’edifici, amb cadira de rodes.

El Sr. Sayes demana si això implicarà la modificació dels horaris de funcionament de l’oficina de 
turisme.

El Sr. Alcalde respon dient que ja es veurà; que vinculat amb l’estació de trail una de les oficines 
que hi haurà serà la de Guardiola, que serà el centre de recepció i entrega de mapes, i s’oferirà un 
servei turístic.

La Sra. Saus exposa que han vist a través del Facebock que han vist que es demanarà una 
regulació del trànsit els caps de setmana, i volen saber en què consisteix.
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El Sr. Calmet informa que es va fer una queixa al Servei Català de Trànsit pels problemes hi ha el  
cap de setmana; que una de les propostes que havien pensat com a equip de govern és demanar 
tancar  l’entrada nord.  De moment  s’ha fet  una queixa formal  per  tal  que prenguin cartes  de 
l’assumpte.

La Sra. Sílvia Campoy demana què ha passat a la Plaça de l’Ajuntament.

El  Sr. Alcalde respon dient que hi havia unes peces que es bellugaven, es va parlar amb el 
constructor i diuen que el dia que es van col·locar probablement va ploure molt i es va aigualir el 
ciment i no va enganxar i ara les han sanejat i demà les tornaran a enganxar.

El  Sr.  Ferran Sayes  demana informació  sobre el  nou  efectiu  de la  brigada que  fa  suport  al 
menjador.

El  Sr. Alcalde exposa que va parlar amb un dels membres de l’AMPA del menjador i  amb el 
Director de l’Escola perquè aquest any hi ha molts nens que es queden al menjador i se li va 
demanar un suport per la vigilància de patis; i se li va proposar destinar-hi el jove contractat a 
través  del  programa  de  garantia  juvenil,  que  són  joves  amb  formació,  que  l’Ajuntament  té 
contractat durant sis mesos. És una cosa puntual perquè està previst que de cara a l’any que ve 
surti una plaça per cobrir aquestes necessitats.

Afegeix  que  avui  els  ha  estat  notificada  una  convocatòria  de  plans  d’ocupació  de  cara  al 
2019-2020.

La Sra. Saus exposa que al mural del túnel, a la zona del mig hi està sortint com una calç, com 
unes taques blanques a les juntes de les rajoles que desvirtua una mica el mural. I demana si està 
previst arreglar-ho.

El Sr. Boris contesta dient que el problema que hi ha és que quan plou molt l’aigua hi toca de ple i  
simplement és que l’aigua es cola per sota de les rajoles.

El Sr. Alcalde informa que aprofitant que se li demanarà al constructor que hi faci una ullada.

El Sr. Ferran Sayes exposa que avui hi havia recollida excepcional del porta a porta i demana si es 
pot comentar al Consell que si bé és cert que han passat, ha sigut a diferent hora, concretament 
dues hores abans i que un cop la gent ja ha establert l’horari, ha provocat que molta gent hagi tret 
les deixalles quan havien passat. I que si es torna a fer que es tingui en compte.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  es  tindrà  en  compte,  però  que  en  tot  cas  és  una  cosa 
extraordinària. 

Afegeix que com a poble s’han de felicitar tots plegats per lo bé que està anant i els vol donar les 
gràcies  per  la  seva  col·laboració,  tant  a  la  gent  de Guardiola  com al  regidors  de  Junts  per 
Guardiola per la seva implicació amb l’equip de govern. 

La Sra. Saus li agraeix l’agraïment i demana quan es retiraran els contenidors que hi ha a la zona 
de la piscina.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  s’ha  llogat  una  parcel·la  i  properament  es  trauran  tots  els 
contenidors que hi ha als diferents municipis i es portaran allà per netejar, pintar i posar a la venda, 
per tant és una qüestió temporal.

Informa que al punt on actualment hi ha els contenidors de rebuig hi va un punt de recàrrega 
d’autocaravanes per l’estació de trail.

El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre el tema de les immatriculacions.

El Alcalde respon dient que ja li va comentar l’Olga l’altre dia i que no en tenen constància i que en 
tot cas que s’hauria de mirar al registre.
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I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.15 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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