
03/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 4 DE JULIOL DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia quatre 
de juliol 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.

1) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 20 DE MARÇ DE 2017 I DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT 
EN DATA 8 DE JUNY DE 2017

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 març de 2017 i de l’acta del ple extraordinari celebrada en data 
8 de juny de 2017. 

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 març de 2017 i de l’acta del ple extraordinari celebrada en data 8 de juny 
de 2017.

2) ACORD D’ADHESIÓ AL PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ I INTERVENCIÓ DE 
L’ABSENTISME ESCOLAR AL BERGUEDÀ

Vist  el  protocol  per  a  la  prevenció  i  la  intervenció  en  l’absentisme escolar  del  Berguedà, 
document que s’adjunta a l’expedient.

Vist que el protocol s’ha realitzat dins del programa Berguedà en xarxa, conjuntament amb els 
Serveis Socials comarcals, Departament d’Ensenyament, Servei d’Inclusió comarcals, Serveis 
Educatius,  Fiscalia  Manresa-Igualada,  Mossos d’Esquadra ABP Berguedà,  Policia  Local  de 
Berga, Serveis d’Atenció a la Infància i Adolescència Bages-Berguedà.

En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament de la Corporació, l’adopció dels següents

ACORDS
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PRIMER.- Aprovar l’Adhesió de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà al protocol per a la 
prevenció i la intervenció en l’absentisme escolar del Berguedà.

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

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 des  del  Consell  Comarcal,  juntament  amb 
diferents agents s’ha elaborat un protocol per la prevenció de l’absentisme escolar per tots els 
municipis de la comarca.

3) PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT

En compliment de l’acord adoptat per la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior 
de Justícia de Catalunya, de data 14 de març, 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 
Substitut, 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 substitut al Sr. Ferran Plana i Simon.

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,  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 4 anys s’ha de renovar el càrrec, que 
aquest any finalitzava, amb la qual cosa es va incoar un nou expedient i només es va presentar  
el Sr. Plana.

4) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN 
SESSIÓ  DEDATA  22  DE  JUNY  DE  2016  APROVANT  LA  LIQUIDACIÓ  DEL 
PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2016  

 
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent:

 
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses: 

1. Exercici en curs        IMPORTS
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Pressupost inicial de despeses 1.260.050,00
Modificacions de despeses 82.415,02
Pressupost definitiu de despeses 1.342.465,02
Despeses autoritzades 1.174.319,97

Despeses compromeses 1.173.483,09

Obligacions reconegudes 1.173.483,09

Despeses ordenades                           1.060.463,18

Pagaments realitzats                           1.060.463,18

Obligacions pendents de pagament 113.019,91

2.  Exercicis tancats  

Obligacions  reconegudes  pendents  de 
pagament a l’inici de l’exercici

 
253.900,47

Baixes 1.157,00

Pagaments realitzats 215.929,97

Obligacions  reconegudes  pendents  de 
pagament al final de l’exercici

 
36.813.50

TOTAL  CREDITORS  PENDENTS  DE 
PAGAMENT

 
149.833,41

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

 1. Exercici en curs        IMPORTS
Pressupost inicial d'ingressos 1.260.050,00
Modificacions d'ingressos 82.415,02
Pressupost definitiu d'ingressos 1.342.465,02
Drets reconeguts 1.365.926,50

Devolucions 13.383,70

Baixes 16.760.18

Drets reconeguts nets 1.349.166,32

Recaptació neta 1.105.115,69

Obligacions pendents de cobrament 244.050,63

2.  Exercicis tancats  

Drets pendents cobrament inici exercici 620.533,65

Baixes/modificació saldos 20.174.85

Recaptació 374.558,62

Drets pendents cobrament final exercici                             225.800,18

TOTAL  DEUTORS  PENDENTS  DE 
COBRAMENT

 469.850,81

 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 
a)      Drets Reconeguts nets
b)      Obligacions reconegudes netes
 

1.349.166,32
1.173.483,09

RESULTAT PRESSUPOSTARI 175.683.23

d)      Desviacions + de finançament
e)      Desviacions -  de finançament
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria
g)      Resultat d'operacions comercials

24.356,04
46.295,58

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT 197.622,77
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2.1.4. Romanents de crèdit:

El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 168.981,93€ de crèdits incorporables.
 
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)
 
2.1.5. Romanent de tresoreria:
 
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació:
  
+  DEUTORS  PENDENTS  DE  COBRAMENT  AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2016 391.973,09
De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 244.050.63
De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 225.800,18
D’altres operacions no pressupostàries 51.746,80
- Saldos de cobrament dubtós -129.624,52

- Ingressos pendents d'aplicació

–  CREDITORS  PENDENTS  DE  PAGAMENT  AL FINAL DE 
L’EXERCICI 2016

 
201.154,11

De pressupost de despeses. Exercici en curs 113.019,91

De pressupost de despeses. Exercicis tancats                        36.813.50

De pressupost d'ingressos  

D'altres operacions no pressupostàries 51.320,70

- Pagaments pendents aplicació 0,00

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 
2016 272.536,99
ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 463.355,97

ROMANENT  PER  A  DESPESES  AMB  FINANÇAMENT 
AFECTAT 12.279,56
ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 451.076,41

2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes  
Locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria 
pressupostària,  així  com la regla 83.3  de la Instrucció de comptabilitat,  es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es  
considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que:

El  capital  pendent  de  cobrament  s’ha  minorat,  en  concepte  de  dubtós  cobrament,   en 
129.624,52€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels 
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en 
voluntària. Els percentatges que s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa 
vigent. (LRSAL)

Pendents  de  cobrament  (cap.  1  i  part 
capitol  3) Pressupost d’ingressos

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat

2014
2013

4t. Any                                              2012
5è any                                               2011
Anteriors                              2010

5%
25%
25%
50%
75%
100%
100%
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2.3.  En  l’expedient  s’adjunta  full  desglossat  de  les  despeses  amb  finançament  afectat  de 
l’exercici.   

2.4.  Respecte  a  l’estabilitat  pressupostària:  El  pressupost  general  liquidat  s’ajusta  al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la LGEP. 
Resulta un finançament per import de  275.960,65€. (cap 1 a 7  ingrés 1.349.166,32€ – cap 1 a 
7 pagaments 1.073.205,67€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers 
segons la normativa de la SEC. 

FONAMENTS DE DRET: 
 L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 
del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost.
 
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció.
 
L’article  93.1  del  Reial  decret  500/90  estableix  que  la  liquidació  del  pressupost  posa  de 
manifest diversos punts: 
 

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials,  les  modificacions  i  els  crèdits  definitius,  les  despeses  autoritzades  i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats.

2.      Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com 
la recaptació neta.

 
L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del  
pressupost, s’hauran de determinar:
 

         Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31      de 
desembre

         El resultat pressupostari de l’exercici
         Els romanents de crèdit
         El romanent de tresoreria

 
L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes previstos 
a la LGEP.
 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons 
el que estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades. 
 
CONCLUSIONS
 
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20  
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària. 
 
2a. El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP , per tant no s’haurà de desenvolupar un pla de finançament, 
tali com estableix l’article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat Pressupostaria i sostenibilitat 
financera.
 
3a.  S’incorpora  l’informe  favorablement  d’intervenció  sobre  l'aprovació  de  la  liquidació  del  
pressupost de l'exercici de 2016. 
 
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
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1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, que en termes consolidats figura 
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
 
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi.

3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda.

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que properament es convocarà la Comissió Especial  
de Comptes per tal d’analitzar detalladament els comptes del 2016.

5) DONAR COMPTE DEL DECRET D’ALCALDIA NÚM. 01/2017 i 02/2017

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citat Decret. 

EL Sr. Alcalde informa que es tracta de dos Decrets on s’incoa expedient per donar de baia al 
padró a persones que no resideixen al municipi.

6) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN  DE DATES    07/2017,  08/2017, 
09/2017, 10/2017, 11/2017, 12/2017 , 13/2017, 14/2017 i 15/2017

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

El Sr. Alcalde demana si tenen alguna qüestió respecte a alguna de els actes.

La Sra. Olga Saus, manifesta que en relació a l’ata del dia 4 d’abril, en que es va sol∙licitar una  
subvenció  per un punt de recàrrega per vehicles elèctrics, volen saber si   ja està  resolta  la 
subvenció.

El Sr. Alcalde respon dient que encara no.

La Sra. Olga Saus demana qui assumiria el manteniment en el cas d’instal∙larse.

El Sr. Alcalde contesta dient que hauria un pagament per la recàrrega, però que en tot cas no 
se sap el cost exacte que això suposaria però segons li han informat el cost és mínim. Afegeix 
també que hi ha poques possibilitats de que concedeixin la subvenció, ja que la partida que la 
Generalitat va destinar per aquest subvenció és olt petita per tot Catalunya.

La Sra. Olga Saus exposa que en relació al mural del túnel, han vist que també hi havia una 
subvenció.

El Sr. Boris Lapuerta exposa que des de fa molts anys, hi ha molta gent que proposava que es 
fes quelcom per poderlo arreglar, perquè amb el pas del temps s’ha anat deteriorant i moltes 
peces han anat caient. Es va fer una carta des de l’Ajuntament al Túnel del Cadí, amb una 
memòria explicativa del que representava,  i  no es va rebre contesta, posteriorment se’n va 
remetre una altra, i tampoc es va rebre resposta; finalment es va solucionar la petició amb un 
email i una trucada. Des de la Junta del Túnel del Cadí, van donar l’Ok a la proposta i han 
concedit un ajut de 5000 € per poder procedirà la restauració del mural.
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La Sra. Olga Saus demana quin és el pressupost que està previst per la restauració del mural, i 
qui ho assumeix.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que aproximadament és d’un 10.000 €, dels quals 5000 € 
vénen finançats amb l’ajut del Túnel i  la resta l’aportarà   l’Ajuntament,  i que es vol que amb 
aquests diners quedi arreglat el mural i la plaça.

La Sra. Olga Saus demana a què es refereix.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que es refereix a la part de sota del mural, que també 
s’hauria d’arreglar per ferlo més segur.

La Sra. Olga Saus demana si ho faria un empresa o bé seria una cosa col∙laborativa com quan 
es va fer en el seu dia.

El Sr. Boris Lapuerta manifesta que a dia d’avui les coses funcionen de forma diferent i que  
seria arriscat que ho fessin des de l’Escola, i que es recorrerà a una empresa, afegeix que en el 
seu dia quan es va fer, les tasques de paleteria també les va fer una empresa.

La Sra. Olga Saus proposa que ja que s’arregla, també es podria arreglar tota la zona i les 
escales.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que és privat i que de moment el que està previst és que 
s’arregli també una mica la part de la font, que es millori la Il∙luminació, la façana i el tros pla de 
sota.

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

El  Sr.  Alcalde informa que,  com ja  saben l’Ajuntament  té  delegat  al  Consell  Comarcal  del 
Berguedà, la gestió de la recollida d’escombraries, i que properament sortirà un projecte per  
implantar la recollida porta a porta, perquè està demostrat que amb el porta a porta es recicla  
molt més; que des del Consell  Comarcal del Berguedà, es vol  fer una prova pilot amb uns 
quants municipis de la comarca, concretament es començarà amb Guardiola, Bagà, La Pobla, 
Castellar de n’Hug i  probablement també Sant Julià de Cerdanyola;  que es calcula que es 
començarà a implementar després de l’estiu i que això suposarà un canvi de mentalitat perquè 
la selecció s’ha de fer a domicili, no a l’abocador;  que és una aposta de futur i que cal anar a la  
una.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que ells ja fa temps que van fer la proposta perquè creien 
que s’havia de fer; que van parlar també d’un sistema de bonificacions que apliquen alguns 
municipis com Gironella, per la gent que més recicla, i que hi estan d’acord. Demana si a nivell  
econòmic hi haurà alguna bonificació, o alguna disminució del rebut.

El Sr. Josep Lara contesta dient que la idea és que sí, que si bé al principi no disminuirà el  
rebut, s’intentarà que com a mínim es mantingui, però que a la llarga i d’aquí a 2 o 3 anys es 
redueixi. 

Informa que hi haurà dos educadors ambientals que faran les propostes de com s’ha de fer i  
informaran a la gent, i que la idea és que tots en formin part i hi puguin dir al seva. 

La Sra. Olga Saus manifesta que cal fer un important canvi de mentalitat.

El Sr. Ferran Sayes argumenta que ells recolzen les mesures d’aquest tipus que s’adoptin, però 
que els primers que haurien de donar exemple són els de l’Ajuntament, perquè estan abocant 
on no s’hauria d’abocar; que creu que tots s’hi han d’implicar i que ells no s’hi posaran pas en  
contra.
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La Sra. Olga Saus afegeix que creuen que el primer que ha de donar exemple és l’Ajuntament;  
que sap que des de l’Ajuntament es va llençar una cadira de plàstic que es va trencar per Sant 
Joan i es va deixar el contenidor de plàstic quan haguera hagut d’anar a la deixalleria.

El Sr. Alcalde respon dient que hi ha pocs Ajuntaments que cada setmana facin al recollida de 
voluminosos com es fa des de Guardiola.

La Sra. Olga Saus exposa que a la zona de la piscina s’estan abocant moltes coses que no s’hi  
haurien d’abocar, i que s’aboquen des de l’Ajuntament.

El Sr. Lara reconeix que hi ha un abocament, i que s’està estudiant i s’adoptaran les mesures  
per arreglar-ho perquè no pot ser.

La Sra. Olga Saus manifesta que s’haurien d’adoptar mesures immediatament perquè no pot 
ser, que avui mateix hi havia la brigada abocant-hi.

El Sr. Alcalde respon dient que hi prendran mà i ho arreglaran.

El Sr. Marc Calmet informa en relació a la regidoria d’esports, que en aquets darrers mesos hi 
ha hagut molts actes esportius, com la Orbea Cadí Challenge, la caminada,... que han generat  
importants ingressos pel poble; en concreti en el cas de la Orbe Cadí Challenge, es va donar  
molt ressò de la prova, hi va anar Teledeporte, i  esperen poder consolidar aquesta prova.

Afegeix que aquest cap de setmana tenen un acte a Sant Llorenç on hi col·labora l’entitat Bike  
Guardiola.

La Sra. Olga Saus demana que serà.

El Sr. Marc Calmet, contesta dient que és una bicicletada popular que s’organitza conjuntament  
entre Bike Guardiola i Civitas.

Informa també que s’està fent la solera del camp del futbol, perquè està creixen; que de cara al 
curs que ve es preveu que hi hagi de 120 a 150 nens.

En relació a la piscina, s’han fet les obres i tasques de manteniment i posada a punt; que està 
previst que s’organitzin diferents activitats, des de l’Ajuntament i des dels nois que gestionen el  
bar de la piscina, com ioga per nens, que es farà 1 dilluns de cada dues setmanes amb una 
tècnica esportiva, és una prova pilota i s’espera que tingui una bon acollida; i a mitjans de juliol  
es farà una curs d’orientació, organitzada pel COB, és un circuït de 8 proves que es fan al  
Berguedà, cada dimecres de cada setmana amb una piscina diferent, per iniciar els nens en el 
món de les curses d’orientació.

Afegeix també que com ja deuen saber hi va haver en un robatori en un comerç del poble, que 
tant ell com l’Alcalde van estar en contacte amb els Mossos, i que van fer una tasca impecable.

El  Sr.  Boris Lapuerta  informa de les seves regidories,  en concret  que al  Ple passat es va 
aprovar el catàleg de camins; que hi ha hagut unes quantes al·legacions i que el 15 de juliol 
finalitza el termini per presentar al·legacions; es va fer una xerrada amb els propietaris per tal  
que coneguessin què eral el catàleg i perquè servia, on van assistir-hi els tècnics redactors.

La Sra. Olga Saus exposa que aquesta xerrada que es va fer amb els propietaris s’haguera 
hagut de fer abans d’aprovar el catàleg.

El Sr. Boris Lapuerta respon dient que si s’haguessin imaginat que es generaria tant rebombori  
que ja ho haurien fet, però que des de l’Ajuntament s’han seguit en tot moment les directrius 
que han vingut marcades des de la Diputació.

La Sra. Olga Saus exposa que en to cas va bé per prendre’n nota per futures ocasions.
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El Sr. Josep Lara, intervé i manifesta que els tècnics de la Diputació porten és de 100 catàlegs i 
ai s’havien trobat amb això, que sembla ser que hi va haver un malentès amb els propietaris 
que ells s’ho van prendre com un espoli i no és així.

El Sr. Boris Lapuerta manifesta que ja han concedit la subvenció per poder fer la II fase , que és  
la investigació de la titularitat dels camins, que té com a objecte l’anàlisi i resolució dels dubtes  
generats amb els camins respecte als que s’han presentat al·legacions i d’altres que puguin 
sorgir; i que aquest estudi dirà si són d’ús públic o previst, i que no és res més que un estudi.

En relació a es obres de l’ADF, informa que aquest any toca arranjar les pistes de Brocà, que 
està previst que ho faci la mateixa empresa que ho va fer l’any passat, perquè fa també les  
pistes de La Pobla de Lillet i de Castellar de N’Hug, les qual conflueixen en alguns punts.

La Sra. Olga Saus manifesta que l’any passat es va arreglar la pista que va cap a Gavarrós  
perquè amb les pluges ja torna a estar malament, i que potser caldria fer-hi desaigües.

El Sr. Boris Lapuerta informa que s’ha demanat una altra subvenció per poder dur a terme 
aquestes  actuacions  i  qui  s’intentarà  arribar  fins  on  es  pugui;  ja  que  els  pressupostos  i  
actuacions que tenen són fixes i s’intenta sempre fer més del que es pot. 

En relació a la regidoria de cultura, manifesta que estan molt satisfets amb tot el que està fent 
Civitas Cultura per dinamitzar el Monestir de Sant Llorenç.

Es va fer un conveni amb Torre de Guaita, redactat l’Ajuntament i modificat i validat per tècnics i 
arqueòlegs del Departament de Cultura de la Generalitat. Es volia que estigués signat abans de 
començar el camp de treball, però encara no està signat. 

Es  va  demanar  una  subvenció  a  la  Diputació  per  uns  faristols  informatius  del  Castell  de 
Guardiola, i s’està a l’espera de que des de Torre de Guaita ens facin arribar els continguts.

Per part de la Sra. Olga Saus es demana on es col·locaran.

El Sr. Boris respon dient que a dalt al castell.

El Ferran Sayes demana que perquè no es col·loquen a baix.

La Sra. Secretària respon dient  que els tècnics de Diputació els van aconsellar  que no es 
col·loquessin a baix per evitar actes vandàlics.

En relació al Monestir, la Sra. Olga Saus  exposa que fa temps quan van fer una reunió per 
parlar del conveni del Monestir, es deia al conveni que es pagarien 300 euros per cada acte  
que s’organitzés i vol saber qui cobra aquest diners.

El Sr. Lara respon dient que és un conveni que es va fer des de l’Agència de Desenvolupament  
del Berguedà, i que no creu que es cobri res.

La  Sra.  Olga  Saus  exposa  que  quan es  fa  un  conveni  s’hi  haurien  de  recollir  coses  que 
realment es fan i que si això no es vol cobrar doncs no s’hi hauria de posar.

El Sr. Alcalde respon dient que ho revisarà.

La Sra. Olga Saus exposa que van dir que farien una comissió de seguiment i els van dir que  
ells també en podrien formar part, i no se’ls ha convocat a cap reunió.

El Sr. Lara  respon dient que encara no s’ha creat la comissió, perquè s’està consolidant el 
projecte, i que en tot cas vol deixar constància que Civitas està fent una tasca boníssima per  
donar  a  conèixer  i  dinamitzar  el  Monestir,  aconseguint  que  esdevingui  un  centre  cultura 
important.
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El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que estan fent una tasca de dinamització molt bona,  
però que no s’ha de confondre amb que s’han de complir les coses que diu el conveni, i que 
una cosa no treu l‘altra i que li consta que es fan coses que no es poden der.

El Sr. Josep Lara demana quines coses.

El Sr Ferran Sayes contesta dient  que es fa ús dels serveis i  hi  ha un servei  de bar, que 
aquestes coses no es podien fer abans i ara es poden fer, que li sembla molt bé, però que creu 
que s’ha de fer un seguiment i complir el que diu el conveni.

La Sra. Olga Saus exposa que s’han de fer les coses bé i mirar que tothom compleixi, i que 
creuen que se n’ha de fer un seguiment.

El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que sempre es poden fer les coses millor, i que es pot 
estar content del que s’està fent.

El Sr. Ferran Sayes respon dient que ell no creu que les coses es puguin fer millor, sinó que 
simplement les coses s’han de fer bé.

El Sr. Lara intervé i manifesta que en relació al tema dels serveis s’ha pogut utilitzar ara perquè 
ja s’havien acabat les obres, i  que en relació alt  tema dels 300 euros ho revisaran ja que 
l’objecte del conveni era afavorir la dinamització.

La Sra. Olga Saus respon dient que ella ho troba exagerat que es cobrin 300 euros per acte,  
però que si no es cobra doncs llavors o cal posar-ho al conveni; i que quan es fan els convenis 
es fan pensat el que diu i tothom hi ha d’estar d’acord.

El Sr. Boris Lapuerta, exposa que en conjunt, la valoració dels actes dels darrers mesos al 
municipi és positiva, que s’ha recuperat l’autèntica flama del Canigó.

Informa també en relació a la regidoria de Medi Ambient que s’ha continuat amb el programa 
d’esterilització de les colònies de gats, que un cop més agraeix la tasca realitzada per l’entitat 
pro-gat. 

Afegeix que es va fer una plantada d’arbres amb l’escola, concretament es van plantar 5 arbres 
i arbusts i més de 500 flors.

La Sra. Olga Saus demana si ho van pagar des del Parc Natural.

EL Sr. Boris Lapuerta contesta dient que una part la va pagar el Parc i l’altra l’Ajuntament.
 

8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La Sra. Olga Saus demana si poden fer una valoració de l’exposició del Sr. Esteve Amills, així com 
si es venen els quadres o sols és una exposició.

El Sr. Josep Lara respon dient que la valoració és molt bona, que és una Fundació d’un pintor molt 
reconegut, que s’està implicant molt al municipi.

La Sra. Olga Saus demana amb quin sentit s’està implicant.

El  Sr.  Boris Lapuerta respon dient  que s’hi  està implicant amb l’organització d’altres activitats 
relacionades amb la pintura, que ja s’aniran veient.

El Sr. Josep Lara afegeix que els quadres són d’exposició, no són per vendre; que la seu de la 
Fundació és a Borredà i que ara hi ha una exposició a Sant Llorenç de quadres d’instruments del 
mateix pintor.
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La Sra. Olga Saus exposa que en relació a l’Estació de Trail, va veure una entrevista a RAC 1 del  
conseller d’esports del Consell on deia que estaria en funcionament al setembre, i vol saber com 
està el tema.

El Sr. Marc Calmet respon dient que, per la informació que ell disposa, Guardiola de Berguedà 
serà una de les portes de sortida de les diferents rutes que es poden fer, a part d’oferir serveis de 
dutxes WC, punt de compra del tiquet,...

La Sra. Olga Saus demana com es gestionarà.

El Sr. Marc Calmet respon dient que això ho porten des del Consell Comarcal i encara no els hi ha 
comunicat com serà la forma de gestió.

En relació al tema dutxes, la Sra. Olga Saus demana si s’utilitzaran les de la piscina o el camp de 
futbol.

El Sr. Marc Calmet respon dient que en principi s’utilitzarien les de la piscina, ja que com que el  
futbol està creixent  molt al municipi, fóra millor deixar les del camp de futbol, pel  futbol; però 
insisteix en el fet que de del Consell encara els han de donar les directrius de com funcionarà, i 
considera que això donarà vida al municipi.

La Sra. Olga Saus exposa que quan es van col·locar els cartells a la Plaça de l’Església, del Portal 
del Pirineu es van equivocar, i que els van col·locar invertits, i ara diu Pirineu del Portal.

El Sr. Lara respon dient que li agraeix i que ho canviaran.

El Sr. Marc Calmet informa que segons li han manifestat des de l’àrea de Joventut del Consell  
Comarcal, aquest estiu s’esperen prop de 960 nens i joves a les cases de colònies campaments i 
camp de treball al municipi.

El  Sr.  Marc  Calmet  afegeix  que  s’han  comprat  les  bandes  sonores  que  s’han  de  col·locar 
properament al Carrer Carrilet.

Respecte a l’Estació de Trail, la Sra. Olga Saus demana informació, en relació a la proposta que ell 
va fer sobre la idea de muntar un pàrquing o una estació d’autocaravanes.

El Sr. Marc Calmet respon dient que són idees, projectes,..., però que a dia d’avui tampoc hi ha 
l‘espai  per  poder-ho dur  a  terme;  que  de moment  estan a  l’espera  de que des  del  Consell  
Comarcal els donin es directrius perquè són ells els que porten la gestió.

La Sra. Olga Saus exposa que ells estan a favor de que es faci l’Estació de Trail.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que a la Mina de Petroli van robar el grup electrogen, i si està previst 
que s’adoptin més mesures de seguretat ara que h ha les plaques solars.

El Sr. Alcalde respon dient que com a molt es podria col·locar una càmera; que a dia d’avui no s’ho 
han plantejat i que és complicat perquè en el cas de col·locar-se la càmera també fóra possible 
que la trenquessin.

La Sra. Olga Saus informa que en relació a l’Escola, es va presentar el projecte Escola 21,  i tenen 
previst en un termini de dos anys, modificar el sistema d’ensenyament, el que implicarà molta més 
inversió que calculen en 20.000 euros, que creuen que l’Escola de Guardiola és una escola de 
referència i  volen saber si  des de l’Ajuntament  està previst destinar diners a finançar  aquest 
projecte. 

El Sr. Alcalde respon dient que n’és coneixedor que en principi el Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, no té previst donar diners a aquest projecte, però que la Diputació de 
Barcelona probablement doni ajuts als municipis on hi hagi Escoles amb el projecte Escola 21; que 
des de l’Ajuntament se’ls donarà un cop de mà , com s’ha fet fins ara i que consideren que l’AMPA 
també hi hauria de col·laborar.
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La Sra. Olga Saus demana com està el tema de la il·luminació de l’Edifici de l’Estació.

El Sr. Josep Lara exposa que s’està buscant finançament, que els agradaria molt poder il·luminar 
les quatre façanes de l’edifici, però que ara per ara és un projecte.

Afegeix que el  projecte que es vol  tirar endavant és arreglar la Plaça de l’Ajuntament, fent-la 
adoquinada com la Plaça de l’Església.

La Sra. Olga Saus considera que per ser una plaça de poble hauria de ser tota peatonal.

El Sr. Alcalde respon dient que ara per ara no és la idea, que es vol endreçar, i que està previst  
que es col·loqui un adoquí més gruixut que el de la plaça de l’Església que sigui transitable, que 
amb un futur, ja es veurà si es converteix en peatonal o no.

La Sra. Olga Saus exposa que l’adoquí es taca, que a la Plaça de l’Església les taques que es van 
fer el primer dia, han quedat , i que considera que tot poble, com a poble, hauria de tenir una plaça 
de poble, que potser es podria ajuntar amb la Plaça de l’Església i fer una gran plaça.

El Sr. Josep Lara respon dient que potser els comerciants no hi estarien d’acord.

La Sra. Olga Saus respon dient que a les famílies potser els agradaria poder tenir una plaça on 
jugar amb els nens.

El Sr. Marc Calmet respon dient que és delicat, perquè quan es van col·locar les pilones al carrer 
Comerç, els comerciants es van queixar; que considera que és important dinamitzar el comerç al 
municipi, i que quan es tanca la plaça de l’Església, la gent es queixa.

A Sra. Olga Saus afegeix que com tot canvi, mai està contenta tota la gent, i que amb el porta a 
porta, probablement tampoc hi estigui d’acord tothom, que sempre quan hi ha canvis hi ha gent a 
favor, i gent en contra, i que és important tenir a Guardiola de Berguedà, una plaça de poble.

El Sr. Marc Calmet exposa que ell apostaria més per fer plaça, al carrer Estació.

La Sra. Olga Saus exposa que és una cosa a la que s’hi ha de donar voltes, i s’ha de treballar; que 
és una obra important pel poble, i que cal pensar cap a on es vol anar.

El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que potser es podrien plantejar demanar-ho a la gent.

El Sr. Marc Calmet afegeix que alguns comerços de Guardiola, els hi han demanat que es faci un 
aparcament just davant del seu negoci.

El Sr. Ferran Sayes exposa que tenen diferents visions, que la que tenen ells és diferent a la seva i 
que tot és respectable.

La Sra. Olga Saus exposa que en l’estudi que van fer, els van dir que al municipi hi havia més 
pàrquing del necessari; i que tenint en compte això hi hauria d’haver on a plaça on es pugui fer 
vida de poble.

El Sr. Marc Calmet respon dient que és complicat, que aquesta plaça que es planteja potser seria 
més fàcil projectar-la a l’Estació.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que com més fàcil se’ls posi als cotxes, més cotxes hi haurà.

El Sr. Marc li demana quin projecte plantegen.

El Sr. Ferran Sayes respon dient que estudiïn opcions.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que no té sentit en que s’arregli la plaça per continuar essent 
com és, i que per deixar-la com està, no cal gastar-hi diners.
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El Sr. Marc Calmet manifesta que estan entrant amb una discussió i que potser caldria fer un 
“brainstorming”.

La Sra. Olga Saus demana qui ha assumit les regidories de la Joana, mentre està de baixa.

El Sr. Alcalde respon dient que se les han repartit entre tots.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que en relació al tema de la setmana de l’energia sostenible, va 
entrar tres instancies a l’Ajuntament , i se li van contestar les dues primeres, però no la tercera.

El Sr. Alcalde respon dient que creu que es van contestar totes, però que ja es mirarà.

El Sr. Ferran Sayes afegeix que a la resposta de la segona instància on demanava que es tanqués 
el fanal, li van dir que agrairia que sortís el logotip de l’Ajuntament i que vol saber quin és el motiu 
pel que creuen que hi ha de sortir el logotip de l’Ajuntament.

El Sr. Lara respon dient que ells parlen mot de nostre, i que quan parlen de nostre, es refereixen a 
tots.

El Sr. Ferran Sayes respon dient que no li han posat, perquè ells no decideixen res ni participen en 
la gestió diària de l’Ajuntament i vol saber perquè aquesta necessitat que hi surti.

El  Sr. Alcalde respon dient que és una decisió que van prendre amb Junta de Govern i que 
l’Ajuntament és de tots, i que en molts organismes, com a la Diputació, quan es demana material, 
si no s’hi posa el logotip o t’ho tomben.

El Sr. Ferran Sayes respon dient que ell continua sense entendre-ho, i demana si això li diuen de 
veritat.

El Sr. Alcalde exposa que ells en cap cas demanen que l’Ajuntament hi consti com a organitzador,  
però que si l’Ajuntament cedeix material o fa la carta de demanda, perquè si l’Alcalde no signa la 
carta de demanda, no tenen el material de Diputació, i creuen que hi hauria de figurar l’Ajuntament.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que no entenen què significa la setmana de l’energia sostenible a 
l’igual que tampoc ho entén la Diputació. I que de la totalitat d’actes que s’han fet, ja que s’han 
organitzat moltes coses, el que ells van signar, és la petició a Diputació, concretament 6 roll-ups; 
que ell el 13 d’abril de 2017, es va comunicar amb el Sr. Boris i van quedar que ho demanava ell, i 
li va comunicar que calia signar un paper, i que no va tenir cap resposta; que al cap de sis dies es  
va tornar a posar en contacte amb ell i llavors li va dir que s’havia enviat. Que el dia 9 de maig la  
Diputació li va enviar un correu on li deien que la petició havia d’estar signada per l’Ajuntament, i 
que no s’havia enviat a l’adreça correcta. Que ell no entén com des de l’Ajuntament consideren 
que col·laborar és signar una carta i cedir un espai que és de tots. Afegeix que ells ho consideren 
com un boicot,  i  que ells no faran igual,  sinó que intentaran col·laborar  amb tot  el  que sigui 
possible.

El Sr. Josep Lara intervé i manifesta que creu que al paraula boicot és olt forta.

La Sra. Olga Saus afegeix que consideren que és així perquè moltes de les coses que se’ls han 
demanat no les han fet com ara tancar la plaça, o treure la llum,....., que ells no faran igual i que els 
intentaran ajudar amb el que faci falta.

Afegeix que al Ple del mes de març ells van oferir la seva ajuda pel tema de l’ “Europe Clean Up”, i 
ningú els la va denegar, però va rebre una trucada o un watts del Boris on els va demanar que hi 
col·laboressin a nivell personal, no com a Junts per Guardiola. Afegeix que si ells han ofert una 
ajuda com a Junts per Guardiola, que se’ls contesti per Ple o per instància la negativa a la seva 
col·laboració com  Junts per Guardiola, i que si s’ofereixen com a grup volen que se’ls respongui.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que la situació va ser la mateix a que l’any passat.
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La Sra. Olga Saus respon dient que no, que l’any passat hi van col·laborar com a Junts per 
Guardiola i com a equip de Govern, i que aquest any hi ha anat a títol personal i que no ho 
entenen. 

Que en tot cas ells seguiran oferint la seva ajuda, però que queda molt bé dir al Ple que accepten 
l’ajuda i que per watts o trucada dir que no l‘accepten.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.32 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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