
01/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vint-i-ú 
de març de 2017, 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. Anabel Franco i Santos. 

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.

Amb caràcter previ, el Sr. Alcalde en nom de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Guardiola 
vol donar el seu condol al regidor Sr. Ferran Sayes, per la mort de la seva mare.

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 20 DE 
DESEMBRE DE 2016

Es sotmet a la consideració del  Ple de la Corporació el  redactat  de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 20 de desembre de 2016. 

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 20 de desembre de 2016.

2) PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  CATÀLEG  DE  CAMINS  MUNICIPALS  DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

L’Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà,  dins del  catàleg del  pla de concertació  2016 de la 
Diputació de Barcelona, va sol·licita un ajut potència per l’elaboració de del catàleg de camins 
municipals de Guardiola de Berguedà.

Des de l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de Territori i  
Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, s’encomanà a l’empresa consultora Gaudi (Gabinet 
per a l’administració urbana i el desenvolupant institucional, S.L).

El catàleg de camins recull  un total de 54 camins, amb una longitud total de la xarxa inventariada 
de 103,205km, dels quals 1.953 km corresponen a trams de camins que discorren fora del terme 
municipal. 
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Per  tots  els  camins  catalogats  es  defineixen  els  trets  fonamentals,  les  característiques 
morfològiques,  els  seus  elements  constitutius,  etc...determinant-se  el  seu  recorregut,  la  seva 
situació i el seu estat actual.

Vist el catàleg de camins municipals de Guardiola de Berguedà, redactat per Antoni Larrull de 
l’empresa consultora Gaudi (Gabinet per a l’administració urbana i el desenvolupant institucional, 
S.L) i supervisat per l‘Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de l’Àrea de 
Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona, es proposa al Ple l’adopció del següents,

ACORDS

Primer.- Aprovar inicialment el catàleg de camins municipals de Guardiola de Berguedà, redactat 
per  Antoni  Larrull  de  l’empresa  consultora  Gaudi  (Gabinet  per  a  l’administració  urbana  i  el 
desenvolupant institucional, S.L) i supervisat per l‘Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en 
Infraestructures de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

 
Segon.- Sotmetre el document tècnic a exposició pública pel termini de 45 dies hàbils, mitjançant 
la  publicació  de  l’edicte  corresponent  al  Butlletí  Oficial  de  la  Província,  al  diari  Oficial  de la 
Generalitat de Catalunya al tauler d’anuncis de la Corporació i  la pàgina web municipal, a di de 
que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions.

Tercer.- Disposar que, si no es formula cap al·legació i reclamació durant el termini d’exposició 
pública,  el  Catàleg  de  camins  municipals  de  Guardiola  de  Berguedà,  aprovat  inicialment 
esdevindrà definitiu,  sense necessitat  de cap tràmit ulterior,  i  s’incorporarà el  seu contingut  a 
l’Inventari Municipal de Béns.

Quart.- Notificar aquests acords a l’Oficina Tècnica de Planificació i Actuació en Infraestructures de 
l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de Barcelona.

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

En el torn de debat el Sr. Boris Lapuerta informa que aquest estudi de camins és un catàleg on  
surten totes les pistes forestals del municipi, que poder ser públiques o d’ús públic. Que n’hi  
figuren 54, amb 103 Km de recorregut. 

Afegeix  que  a  l’inventari,  s’han  descrit,  amb  l’amplada,  destí  i  fotografies,  i  a  partir  d’ara 
s’exposarà al públic durant un termini de 45 dies hàbils, perquè els interessats puguin formular 
al·legacions;  i  un  cop  finalitzada  l’exposició  pública  s’iniciarà  una  segona  fase,  també 
subvencionada per  la  Diputació,  i  consistent  en  la investigació de la  titularitat  dels  camins 
respecte als quals s’hagin presentat al·legacions.

3) PROPOSTA  D’ACORD  DE  RATIFICACIÓ  DE  L’ACORD  ADOPTAT  PEL  CONSELL 
GENERAL DEL CONSORCI DE RUTA MINERA DE DATA 27 D’OCTUBRE DE 2015 DE 
LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS

Vist  que  el  Consell  General  del  Consorci  General  de  Ruta  Minera,  en  sessió  de  data  27 
d’octubre de 2015, va adoptar  entre d’altres, la modificació dels apartats  segon i  tercer  de 
l’article primer dels estatuts en el següent sentit:
 
En  compliment  d’allò  establert  en  la  Disposició  Addicional  vintena  de  la  Llei  30/1992,
de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú introduïda per  la  Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de racionalització  i  
sostenibilitat de l’administració local, l’administració pública a que s’adscriu el Consorci Ruta  
Minera és l’Ajuntament de Cercs.
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L’adscripció  a  l’Ajuntament  de  Cercs  d’acord  amb  l’esmentada  disposició  addicional,
determina  la  subjecció  al  règim  pressupostari,  de  comptabilitat  i  de  control  de
l’administració  d’adscripció,  havent-se  de  consolidar  el  Pressupost  i  els  Comptes  del
Consorci amb els del Ajuntament d’adscripció.

Atès que l’article 322 del  Decret  179/1995,  de 13 de juny,  pel  qual  s’aprova el  Reglament  
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa que la modificació d’estatuts 
del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, 
les administracions i les altres entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats 
que per a la seva aprovació.

Vist allò establert en l’article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local, i l’article 52.2.b) 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,  la competència per  a l’adopció 
d’aquesta resolució li correspon al Ple Municipal.

Aquesta Alcaldia proposta al  Ple de l’Ajuntament  de Guardiola de Berguedà, l’adopció dels 
següents,

ACORDS

Primer. Ratificar l’acord adoptat pel Consell General del Consorci General de Ruta Minera, en 
sessió de data 27 d’octubre de 2015, de modificació dels apartats segon i tercer de l’article 
primer dels estatuts en el següent sentit:

En  compliment  d’allò  establert  en  la  Disposició  Addicional  vintena  de  la  Llei  30/1992,
de  26  de  novembre,  de  règim  jurídic  de  les  administracions  públiques  i  del  procediment  
administratiu  comú introduïda per  la  Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de racionalització  i  
sostenibilitat de l’administració local, l’administració pública a que s’adscriu el Consorci Ruta  
Minera és l’Ajuntament de Cercs.

L’adscripció  a  l’Ajuntament  de  Cercs  d’acord  amb  l’esmentada  disposició  addicional,
determina  la  subjecció  al  règim  pressupostari,  de  comptabilitat  i  de  control  de
l’administració  d’adscripció,  havent-se  de  consolidar  el  Pressupost  i  els  Comptes  del
Consorci amb els del Ajuntament d’adscripció.

Segon. Sotmetre els presents acords, juntament amb el text dels Estatuts, a informació pública 
per un període de 30 dies mitjançant edicte al Butlletí Oficial de la Província,  al tauler d’anuncis  
de la Corporació.

Durant aquest període es podran formular les al·legacions que es considerin pertinents. 

Els  acords  adoptats,  esdevindran  definitius  si  dins  el  termini  esmentat  no  es   presenten 
al·legacions.  

A aquests efectes, es delega al Consorci de Ruta Minera, com a entitat coordinadora, per tal  
que procedeixi a la publicació conjunta de tots els acords relatius a la modificació dels estatuts.

Tercer.- Facultar al Sr. Alcaldes per la signatura dels acords que siguin necessaris.

Cinquè.- Comunicar el present acord al Consorci de Ruta Minera.

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

3



En el torn de debat, el Sr. Alcalde informe que per aplicació de la LRSAL, tots els consorcis han  
d’estar vinculats amb una Administració.

El Sr. Ferran Sayes demana si encara està actiu.

El  Sr.  Alcalde  respon dient  que  si,  i  que  no  es  pot  dissoldre perquè  encara  hi  ha  ajudes 
europees pendents de rebre.

El Sr. Ferran Sayes demana si la idea és que a la llarga es dissolgui.

El Sr. Alcalde respon dient que sí, que es preveu que a la llarga passi a formar part de l’agència  
igual que va passar amb el Consorci de Truisme de l’Alt Berguedà i el del Parc Fluvial.

4) PROPOSTA  D’APROVACIÓ  DEL  COMPTE  GENERAL  DE  L’AJUNTAMENT  DE 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ DE L’EXERCICI 2015

Donada  la  necessitat  de  procedir  a  l’aprovació  del  Compte  General  d’aquest  Ajuntament  
corresponent a l’exercici de 2015.

Examinat el Compte General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici de 2015, juntament 
amb tots els seus antecedents i justificants.

Vist que en sessió celebrada per aquesta Comissió Especial de Comptes el  passat  29 de 
novembre  de  2016,  es  va  procedir,  al  dictamen  favorable  del  Compte  General  d’aquest  
Ajuntament  corresponent  a  l’exercici  de  2015  i  que  el  tràmit  d’informació  pública  es  va 
substanciar mitjançant la publicació del corresponent anunci al BOP de data 16 de desembre 
de 2016 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 2015, 
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,  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 un cop elaborat el compte general, efectuada 
l’Acta  de la  Comissió Especial  de Comptes,  i  sotmès  a  informació  púbica i  no havent-se 
formulat  cap  al·legació,  s’ha  de  procedir  a  la  seva  aprovació  per  Ple,  per  enviar-se 
posteriorment a la Sindicatura de Comptes.

5) DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 34/2016

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat del citat Decret. 
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6) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 34  /2016, 35/2016, 36/2016, 
37/2016, 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017 i 6/2017

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

7) INFORMES DE L’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES

El Sr. Alcalde informa que aquest matí ha fet visita d’obres amb l’arquitecte, i ha anat a veure  
les obres de l’Església de Torre de Foix, que el dia 28 de febrer de 2017 van començar les 
obres d’arranjament de l’Església i es calcula que en un o dos mesos estarà acabat; l’església 
estava molt malmesa, i que gràcies al conveni que es va signar amb la propietat s’han pogut  
obtenir ajudes de Diputació per arreglar-la.

Informa també que hi havia una demanda de feia temps al local parroquial, de col·locar-hi uns  
serveis. Des de l’Ajuntament s’ha apostat molt sempre pel local parroquial, perquè és un lloc 
més fàcil i econòmic de calefactar, però hi havia el problema dels serveis. Ara  el personal de la 
brigada ha refet un petit lavabo que hi ha al costat i ja està operatiu.

A l’espai lúdic de davant de la Llar del Pensionista s’hi han col·locat dos jocs de pedals per 
acoblar al banc, ja que és una demanda de molta gent.

Informa que fa uns mesos va parlar de l’Estació de Trail, que ara ja és segur que es tirarà 
endavant. La gestió i costos els assumeix el Consell Comarcal, i estan acabant de redactar el 
mapa que configurarà aquests circuïts, es calcula que seran uns 11 o 12 circuïts, i  no serà sols  
a Guardiola, La Pobla i Bagà, sinó també a altres municipis com Sant Julià, Saldes,...,  que 
també podran participar d’aquests recursos. Consideren que pot donar molta activitat i vida a 
l’Alt Berguedà.

La Sra. Olga Saus demana si a part d’aquesta senyalització de camins, es fa alguna instal·lació 
o alguna altra cosa.

El Sr. Alcalde comenta que es volen aprofitar els equipaments existents als municipis, com 
dutxes, pavellons, oficines de turisme, gimnàs i petits comerços, perquè la idea és no només 
que el corredor vagi a córrer, sino que quan acabi pugui utilitzar i aprofitar aquests recursos, per 
tant es volen vincular els serveis ja existents amb uns recorreguts per la muntanya, a part de 
tota la informació que se’ls donarà en paper. I s’està acabant de perfilar també que es donin 
uns braçalets amb GPS per si els passa alguna cosa, poder avisar de seguida als serveis 
d’urgències.

La Sra. Olga Saus demana si això estarà centralitzat en un únic lloc o en tots els municipis.

El Sr. Alcalde respon dient que en principi estarà centralitzat a Guardiola, La Pobla i Bagà, 
perquè són els tres pobles que tenen més serveis a ofertar; però l’entrada es podrà fer des de 
qualsevol municipi.

El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha dates.

El Sr. Alcalde informa que la idea és que aquest estiu es pugui inaugurar, però encara s’ha de  
fer la senyalística.

Afegeix que el Parc natural aquest any ha recuperat un camí que és el que va de Sant Martí de  
Brocà fins a Sant Marc, a través de la brigada del parc, i l’estan remarcant. El Parc té ganes de 
fer una inauguració, i la voluntat és que es faci el dia 8 d’abril.
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Informa que hi ha un pintor, el Sr. EA, que havia sigut de Guardiola, i que té una fundació i 
cedeix a Guardiola els drets d’exhibició dels seus quadres. Els quadres es col·locarien a la 
primera planta de l’edifici de l’estació. Està previst que la presentació es faci el dia 29 d’abril.

La Sra. Olga Saus manifesta que el que ell diu és que cedeix els drets d’exhibició a Guardiola,  
però el que ell posa al facebook és que Guardiola li cedeix el local a ell.

El Sr. Lara respon dient que Guardiola cedeix l’espai.

La Sra. Olga Saus puntualitza si cedeix l’espai i la utilització d’aquest espai, és a dir si li cedeix 
la dinamització d’aquest espai.

El Sr. Alcalde exposa que únicament es col·locaran els seus quadres a la primera planta de 
l’Estació i podran ser visitats en horari de l’oficina de turisme.

La Sra. Olga Saus demana si es pot combinar amb altres exhibicions d’altres artistes, o és un 
dret només d’ell.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  ell  no  té  cap  dret  i  que  es  podrà  combinar  amb  altres 
exposicions, perquè hi haurà exposicions itinerants.

El Sr. Alcalde informa també que en relació al tema de Cívitas, el proper dia 14 d’abril s’engega 
programació de primavera, amb una exposició de fotografia, una altra de pintura i un concert de 
la Polifònica de Puig-reig; i a partir d’aquí estan previstos un centenars d’actes fins a l’estiu.  
Que seran un conjunt d’activitats que contribuiran a la dinamització del Monestir.

La Sra. Olga Saus manifesta que parlant amb ell, els va dir que hi volia posar un bar, i demana 
com està el tema.

El Sr. Alcalde respon dient que ara per ara no, perquè l’edifici del costat està amb obres.

El Sr. Alcalde informa de les subvencions que han concedit des de Diputació:

- 46.900  €  per  camins  al  2019:  s’està  intentant  demanar  que  ens  avancin  pel  
2017-2018 el termini d’execució de les obres, i s’està a l’espera de poder parlar 
amb el Diputat. 

- 33.890 € per arreglar carrers i places
- 3.300 € per cultura i festes
- 7.000 € per l’escola bressol
- 31.000 € per plans d’ocupació

I respecte al paquet de subvencions del catàleg de serveis, es preveu que les resolguin al llarg 
del  mes d’abril.  Ara estan demanant  molta  informació tècnica,  prèvia  a  la  resolució  de es  
subvencions.

La Sra. Olga Saus manifesta que al darrer Ple va dir que se’ls havia demanat una subvenció de 
10.000 € per posar plaques solars a la Mina de Petroli  i  demana si ja els han concedit  la  
subvenció i quan s’executarà.

El Sr. Alcalde respon dient que al desembre ja va dir que ens la donaven.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que en el ple del desembre va dir que era probable.

El Sr. Alcalde respon dient que ja està concedida, que no recorda quan va arribar la resolució, 
que és per canviar tot l’enllumenat interior de la Mina i col·locar plaques solars. Que s’ha fet un 
projecte, s’ha demanat permís al Parc Natural i s’instal·larà en breu.

El Sr. Ferran Sayes demana d’on ve la subvenció, i qui serà l’instal·lador

El Sr. Alcalde respon dient que ve de Turisme de la Diputació, i l’Instal·lador serà Insman.
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La Sra. Olga Saus demana com està el tema de la reunió dels veïns del Collet, per parlar de la 
pantalla acústica.

El Sr. Lara respon dient que no es tirarà endavant el projecte sense haver parlat amb els veïns, 
i que els va trucar i van quedar que a la propera reunió de veïns en parlarien i que ell sàpiga no  
s’ha fet encara la reunió; però que tornarà a trucar-los.

El Sr. Boris informa que s’ha fet una escullera a la pista que porta cap a Torre de Foix que 
s’havia enderrocat, que paisatgísticament està molt ben feta, tal i com es feia antigament amb 
mur de pedra seca.

Vol agrair a l’entitat Torre de Guaita per haver fet la primera jornada de treball obert al Castell, i 
vol animar-los a que continuïn així.

Exposa que van tenir  una reunió regidors de cultura i  alcaldes del  Berguedà,  perquè Sant 
Llorenç esdevingui un centre cultural. Agraeix la tasca realitzada per “Civitas Cultura” perquè 
estan fent publicitat i molta feina, per dinamitzar i donar a conèixer el monestir de Sant Llorenç, 
perquè és una joia i val al pena tenir-la activa.

Respecte al Carnaval, vol manifestar que ha sigut l’any que hi ha hagut més carrosses, i estan 
satisfets, i tot i que hi ha  coses a millorar, creuen que ha sigut un bon carnaval i esperen que 
l’any que ve sigui encara millor.

Informa que el diumenge varen fer la primera Fira de Sant Josep, en fan una bona valoració 
global, tot i que hi ha punts a millorar, i que la voluntat és la de tornar-la a fer.

El dia de Sant Jordi hi haurà un taller pels nens, de construcció manual d’instruments.

El dia 13 de maig hi haurà dos actes, es tornarà a repetir el “Let’s Clean Up”, que l’any passat  
van ser l’únic municipi del Berguedà que ho va fer, i que esperen que amb el suport del Consell  
Comarcal es pugui tirar endavant amb alguns aspectes logístics més fàcils que l’any passat, i  
anima a tothom a participar-hi.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que s’ofereixen voluntaris per col·laborar-hi.

El Sr. Boris respon dient que un dia poden quedar i parlar-ne i que com més persones siguin a 
l’activitat millor.

Afegeix també que el mateix dia a la tarda, una AMPA de Barcelona els va demanar si els  
podien oferir un local per poder fer un musical i els cedirien el centre Cívic per poder fer el  
musical “Boscos endins”.

La Sra. Olga Saus manifesta que creu recordar que a les Ordenances Fiscals està previst que 
s’hagi de pagar alguna cosa per la utilització d’equipaments municipals.

La  Sra.  Secretària  intervé  i  manifesta  que,  si  no  ho  recorda  malament,  hi  ha  previstes  
exempcions per les entitats sense ànim de lucre.

El Sr. Boris afegeix que aquesta AMPA de Barcelona es posarà en contacte amb les AMPA de 
l’Alt Berguedà, perquè volen demanar la seva col·laboració.

Afegeix  que  a  l’Escola  Sant  Llorenç  hi  va haver  una  exposició  de salut   “Menja  bé,  tu hi 
guanyes”, del 7 al 20 de febrer.

Com a part de l’Ajuntament els vol demanar que facin la màxima difusió per la festa de les 
caramelles, perquè no hi hagi un retrocés, informa que estan fent  tot el  que poden i estan 
buscant solucions, i que s’ha de mirar de trobar gent per tal que es puguin fer les caramelles. 
Demana si poden fer-ne difusió i que demà a les 9 del vespre queden a la Llar d’avis, és un dia 
important per decidir si es fa una cosa o una altra.
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El Sr. Alcalde informa que fa uns anys enrere, quan ell era regidor de cultura, es van trobar amb 
una situació molt similar, i van optar per ajuntar petits i grans, i això ha permès que algun pare 
s’hi enganxi i aconseguir fomentar la participació, i això ha anat funcionat, fins a aquest any.

El Sr. Boris Lapuerta exposa que faran tot el que puguin perquè es facin les caramelles, però  
que si no hi ha gent, no hi poden fer res.

La Sra. Olga Saus demana si el problema és només amb les de grans.

El Sr. Boris respon dient que sí, perquè els nens assagen dos caps de setmana abans i de 
nens sempre n’hi ha, però costa trobar adults.

Finalment  informa que l’Ajuntament  col·labora amb la caminada solidària “Fem camí al  teu 
costat”, i demana si hi volen col·laborar, informa que es venen unes samarretes per 10,00€ per  
col·laborar  amb la lluita contra el càncer.

La Sra. Olga Saus demana si la implicació és a nivell de comprar samarretes.

El Sr. Boris Lapuerta respon dient que sí, que l’Ajuntament ha cedit espais i carpa per tal que es 
munti la parada solidària, i si es pot col·laborar amb alguna cosa més, es farà.

El Sr. Marc Calmet, informa de les seves regidories, en concret i respecte a la regidoria de 
joventut, exposa que a principi de mes, se’ls va convocar a una reunió al Consell Comarcal, 
amb la Directora General de Joventut, per informar-los dels canvis que hi haurà amb els plans 
locals de joventut pel Pla Nacional de Plans de Joventut, i que al mes de juny hi haurà una  
reunió amb els regidors i tècnics de joventut, i a partir d’allà es posarien les noves bases i nous  
formats dels plans. Paral·lelament han tingut reunions amb el Consell Comarcal, perquè se’ls 
ha demanat als tècnics del Consell, que redactin aquest Pla pels propers quatre anys.

La Sra. Olga Saus demana què passa amb el que s’ha fet fins ara.

El Sr. Marc Calmet respon dient que queda amb “stand by”, que el que hi havia a la diagnosi 
era correcte, i que a partir d’això es podria començar a treballar; que mirarien quins són els 
punts que des de la Generalitat es valoren més, perquè hi ha apartats com l’habitatge o la 
sanitat, que no són competència de l’Ajuntament, i cal centrar-se amb temes que es puguin fer 
des de l’Ajuntament, com propostes per entitats, per infància,...

En relació a la regidoria d’esports, informa que tal i com s’ha dit abans, el dia 8 d’abril hi ha la  
caminada de la setmana saludable, és un dissabte, se surt a les 9.30 h i la ruta serà pujar a  
Sant Marc per aquest camí nou.

La Sra. Olga Saus, exposa que ella hi ha passat aquest cap de setmana, que està molt bé el 
camí, i que se’ls ha de felicitar.
 
El Sr. Lara informa que hi ha hagut una col·laboració amb la brigada del parc i la brigada del 
Taller Coloma, que hi han estat molts mesos, i ho han fet molt bé. Sembla ser que s’està editant  
la nova Alpina i han pogut aprofitar per incorporar-ho a la nova edició.

La Sra. Olga Saus demana si en relació a aquest camí, si fóra possible que a prop de la Font  
de Brocà, a tocar de la carretera, es col·loqués una senyal per indicar el camí.

El Sr. Alcalde respon dient que no creu que hi hagi cap problema.

El Sr. Marc Calmet informa que s’han col·locat uns bancs al costat del camp de futbol, valora 
molt positivament el Club de futbol, està creixent i creu que encara pot créixer més, i estan molt  
contents amb el seu funcionament.

Informa que aquest matí ha vingut una tècnica de la Diputació per treballar el tema de la gestió 
del rocòdrom i s’elaborarà un conveni amb l’entitat que gestiona el rocòdrom .
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Respecte al calendari de les properes activitats, informa. 
- 14 de maig: mini BTT (Organitzada per l’AMPA i el Consell Esportiu del Berguedà)
- 21 de maig: cursa d’orientació i la pujada en costa a Sant Julià de Cerdanyola
- 28 de maig: caminada popular

La Sra. Olga Saus demana si és el mateix dia la cursa d’orientació i el rally.

El Sr. Marc Calmet, informa que no es pot canviar perquè el rally és dins del calendari de la 
federació catalana, que s’elabora al mes de gener, i és el club qui sol·licita la carrera.

La Sra. Olga Saus demana si la cursa d’orientació també surt de la piscina.

El Sr. Marc Calmet informa que s’hauran de reunir per parlar-ne, que es parla de sortir de la 
carretera de Ribes i anar cap a Prats de Rotllan.

Informa  que  de  cara  al  mes  de  juny  estan  treballant  per  tirar  endavant  la  “Orbea  Cadí  
Challenge”, que és una cicloturista de dos dies de durada, es durà a terme el cap de setmana  
del 10-11 de juny, té sortida a Guardiola, es dorm a Bellver, i es torna l’endemà a Guardiola. 
Informa que el dia 23 a la tarda a Barcelona, al campus Orbea es fa la presentació de la prova  
als mitjans de comunicació.

En relació a la regidoria de Governació, explica que el dia que van fer la presentació del pla de 
mobilitat li van proposar de col·locar un banc davant de la parada del “Mesón”. Es va parlar 
amb els veïns i no els va agradar la proposta perquè a la zona hi ha moltes finestres.

Informa també que el cap de setmana del dia 21-22 de gener, previsiblement, van entrar uns 
vàndals a la sala on hi ha el rocòdrom, s’ha fet denúncia davant dels Mossos d’Esquadra i  
s’espera que l’assegurança ho cobreixi.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que en relació  a la gestió del rocòdrom, perquè té la intenció 
que es va presentar en campanya, però que ha quedat tot una mica a mitges, que si preveuen 
instal·lar-hi càmeres, com funcionarà el tema claus....

El  Sr.  Marc Calmet,  respon dient  que l’accés  funciona  amb portes  electròniques,  hi  ha un 
sistema de targeta, i així tenen controlat en tot moment qui hi ha.

La Sra. Olga Saus demana si ja funciona així.

El Sr. Marc Calmet respon dient que funciona així, però que a rel dels actes vandàlics les portes 
es van malmetre.

I que la idea que tenen és delimitar la zona del rocòdrom i separar el rocòdrom de la resta de la 
sala, i estan estudiant com fer-ho.

Informa també que s’ha col·locat la senyalització del carrer Nou, que ara ja és unidireccional i  
s’estan demanant pressupostos per posar al carrer Carrilet, a prop de l’Escola, passos elevats 
per reduir la velocitat dels cotxes en aquell tram. 

I finalment exposa que ja han engegat la campanya de recollida dels excrements dels animals.

8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La Sra. Olga Saus demana informació respecte a les ajudes que s’han demanat a la Diputació de 
Barcelona, en concret demana al Sr. Marc Calmet si en relació a l’ajut de l’estudi acústic del carrer 
Comerç, es comença per aquí i després es farà a la resta de tot el municipi o com es farà.

El Sr. Calmet respon dient que això serveix com a embrió per elaborar el reglament o normativa 
del soroll, respecte als bars musicals.
La Sra. Olga Saus demana si només é pels bars musicals.
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El Sr. Marc Calmet respon dient que en principi sí, perquè no tenen coneixement que hi hagi hagut 
problemes amb altres llocs del poble.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que a vegades també es fan festes, com ara al Centre Cívic.

El Sr. Calmet respon dient que una festa és un dia en concret, mentre que els bars és cada cap de 
setmana, sobretot en èpoques d’estiu i això està encarat sobretot de cara a l’estiu.

La Sra. Olga Saus exposa que ha vist que s’ha demanat una subvenció per l’arranjament del pis 
del Barri Bastareny i tenien entès que ja estava arreglat.

El Sr. Alcalde respon dient que l’ajut s’ha demanat per la compra de mobiliari i electrodomèstics; i  
que està  pensant  que aquest  pis es  pugui  destinar  a  la  bossa d’habitatges  per  ocupar  pels 
refugiats.

La Sra. Olga Saus demana que han vist que l’organització de la Fira del Pagès si l’ha organitzat la 
mateixa empresa que va organitzar la Fira de l’Escudella.

El Sr. Alcalde respon dient que no, que no tenen res a veure.

La Sra. Olga Saus demana com han anat els tractes per organitzar-ho.

El Sr. Alcalde exposa que aquesta gent són un grup d’artesans que es dediquen a organitzar fires, 
i que nomes demanen que se’ls cedeixi l’espai, per poder fer l’activitat, que no té cap cost afegit. 
Que els van enviar una carta, els va interessar, es van posar en contacte amb ells i van buscar una 
data. I que tenen la voluntat de tornar a fer la fira l’any que ve, i inclús estarien interessats en fer-ne 
una a l’estiu.

La Sra. Olga Saus exposa que si bé no té cap cost, si paguen l’ocupació de la via publica, que 
creu que els toca 10 euros, tal i com diuen les ordenances.

El Sr. Josep Lara respon dient que creu que no se’ls ha cobrat, que això ho portava la Juanita, que 
se n’aprofiten,

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que també se n’aprofiten dels firaries del 1 de novembre i els 
cobren per col·locar la parada. I que potser s’hauria de fer el mateix tracte en tots els casos.

El Sr. Alcalde fa constar que en pren nota.

El Sr. Ferra Sayes demana si el nom de la fira el trien ells.

El Sr. Alcalde respon dient que sí.

La Sra. Olga Saus fa constar que els ha sorprès que es digui fira del pagès i que no hi hagués res 
representatiu de la pagesia.

El Sr. Alcalde exposa que el nom el posen ells.

La Sra. Olga Saus demana si en relació al lloguer de carpes pel mercat Bolet i de la Fira de 
l’Escudella, entenen que s’han de demanar a principis d’any, i  de cara a l’any que ve els les 
demanaran pel mercat de segona mà per l’1 de novembre i per la setmana de l’energia.

També  demana  informació  en  relació  a  la  subvenció  d’itineraris  guiats  per  desenvolupar  el 
patrimoni local.

El Sr. Boris respon dient que és una continuació d’una subvenció que ja es va demanar l’any 
passat, on es crea un itinerari virtual, i a través del mòbil i amb l’aplicació es segueix aquest 
itinerari i aquest any s’ha demanat una continuació d’aquest itinerari, que amb la subvenció de 
l’any passat va quedar molt curt.
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La Sra. Saus demana quin recorregut hi ha.

El Sr. Alcalde respon dient que és el de la Mina de Petroli.

La Sra. Olga Saus demana informació per la subvenció que s’ha demanat pel projecte singular de 
l’esport.

El Sr. Marc Calmet exposa que és pel futbol, perquè és mancomunat entre diversos municipis, i 
que la Diputació el que vol és que es facin projectes mancomunats, i que n’hi ha un altre d’ajut que 
és per una activitat, concretament per la pujada de bicicletes.

La Sra. Olga Saus sol·licita informació respecte a si a aquest any s’ha de tornar a fer concurs per  
la gestió de la piscina.

El Sr. Alcalde respon dient que no, que aquest any es pot prorrogar.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha fet una valoració de com va anar la temporada i de si el projecte 
que van presentar  s’estava portant a terme.

El Sr. Calmet contesta comentat que a nivell econòmic el 90% de les piscines són deficitàries, però 
a nivell de servei no els han arribat queixes i la valoració és positiva.

La Sra. Olga Saus aclareix que ella es refereix al fet que es presenten uns projectes i que s’hauria 
de mirar que el que diu el projecte, es complís.

El Sr. Calmet contesta dient que hi estan a sobre.

Referent  al  “Let’s  Clean Up Europe”,  volen saber qui  és el  propietari  de l’espai on hi  ha la 
passarel·la que abans hi havia on hi ha la residència, i en concret d’aquella part perquè sembla 
un abocador, perquè creuen que s’hi hauria de fer alguna cosa.

El Sr. Alcalde respon dient que allà hi ha diferents propietaris, entre ells l’Ajuntament, i no sap 
exactament de qui és aquell tros.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que la xarxa de la passera que va a la Font del Panxut està 
desenganxada del terra.

El Sr. Alcalde respon dient que algú la va tallar i  provisionalment es va col·locar una xarxa  
blanca, a l’espera que arribi la marró.

La Sra. Olga Saus manifesta que aquest any la caminada de Guardiola coincideix amb la de la 
Pobla de Lillet, volen demanar si a partir de l’any que ve poden fer alguna cosa per mirar que 
no coincideixin.

El Sr. Marc Calmet exposa que amb anteriors plens ja es va dir que enguany es tornaria a la 
data de 28 de maig, i que la de La Pobla l’han canviat i ha coincidit amb la de Guardiola. I que  
va fer arribar una carta a la FAES de Sallent que és la organitzadora i gestora d’aquest tipus  
d’actes, com a queixa perquè això no torni a passar, perquè si es paga un tant a aquesta entitat  
per tal que publiqui aquests calendaris, com a mínim podrien avisar per tal que no coincideixin 
les caminades.

I afegeix que l’única entitat que se li va adreçar amb ell va ser els organitzadors de la Pujada a  
Coll de Pal.

La Sra. Olga Saus, manifesta que agraeix que hi estiguin a sobre.

La Sra. Saus fa constar que abans d’aquest Ple no h ha hagut junta de portaveus i vol saber si  
no n’hi haurà més.
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El Sr. Alcalde respon dient que els temes que hi havia eren molt burocràtics i que va creure que  
potser no era adient.

El Sr. Ferran Sayes demana en relació a les entitats i les ajudes que reben, vol saber quin és el  
criteri de què és una entitat.

El  Sr. Alcalde manifesta que han d’estar donades d’alta al Registre d’Entitats Jurídiques de 
Catalunya.

El Sr. Sayes demana si ens presenten els comptes a nosaltres.

La Sra. Secretària respon dient que no, que han de presentar els Estatuts, l’Acta fundacional, i el  
certificat d’estar inscrits al Registre, i que nosaltres no fiscalitzem els comptes, amb la sol·licitud hi 
ha una declaració jurada on manifesten que estan al corrent de les seves obligacions tributàries.

El Sr. Ferran Sayes fa constar que en el catàleg d’ajuts, hi ha un ajut per dur a terme un projecte 
de pons.

El Sr. Alcalde respon dient que si, que es va demanar.

La Sra. Olga Saus manifesta que han vist que es va demanar el Pont sobre el riu Saldes, però que 
l’altre dia van veure que el pont que va a la central està en molt mal estat, que hi ha un orat molt  
gros.

El Sr. Alcalde manifesta que en prenen nota.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.18 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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