
08/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE DESEMBRE DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia dinou de 
de  setembre  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. Silvia Campoy Curriu. 

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

Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Immaculada Casals i Casanova. 

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  19  DE  SETEMBRE  DE  2017  I  DE  LES  ACTES  DELS  PLENS 
EXTRAORDINARIS  CELEBRATS  EN  DATA  17  I  25  D’OCTUBRE  I  24  DE 
NOVEMBRE 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  19  de  setembre  de  2017,  i  de  les  actes  de  les  sessions 
extraordinàries celebrades en data 17 i 25 d’octubre i 24 de novembre 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, s’acorda:

Únic.- Aprovar, per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta de la sessió de ordinària 
celebrada  el  dia  19  de  setembre  de  2017,  i  de  les  actes  de  les  sessions  extraordinàries  
celebrades en data 17 i 25 d’octubre i 24 de novembre de 2017.

2) ACORD  D’APROVACIÓ  INICIAL  DEL  DOCUMENT  ÚNIC  DE  POTECCIÓ  CIVIL 
MUNICIPAL (DUPROCIM) DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist  i  estudiat  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal  (DUPROCIM)  del  municipi,  
redactat pel Sr. Joaquim Macià Roset, i supervisat per la Diputació de Barcelona, d’acord amb 
la Llei 4/1997, de protecció civil de Catalunya i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual 
s’aprova  el  contingut  mínim  per  a  l’elaboració  i  homologació  dels  plans  de  protecció  civil 
municipals i s’estableix el procediment per la seva tramitació conjunta.

Vist que el Document Únic de Protecció Civil Municipal és el document que estableix el marc 
orgànic i funcional previst per a un municipi, amb l’objecte de prevenir i controlar els riscos 
sobre  les  persones  i  els  béns  i  donar  resposta  adequada  a  les  possibles  situacions 
d’emergència  del  municipi,  sota  responsabilitat  del  titular  del  pla  i  garantint  la  integració 
d’aquetes actuacions amb el sistema autonòmic de protecció civil.
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Vist que aquest Document Únic de Protecció Civil Municipal aborda la identificació i avaluació 
dels riscos, les accions i mesures necessàries per a la seva prevenció i control, així com les 
mesures de protecció i altres actuacions a adoptar en cas d’emergència, en harmonia amb les 
característiques i els trets definidors del municipi.

Vist que l’art. 20.1 de la Llei 4/1997, de 20 de maig , de Protecció Civil de Catalunya, estableix 
que  els  plans  de  protecció  civil  han  de  ser  elaborats  segons  una  estructura  de  contingut  
homogènia, a l’efecte de la seva integració, i alhora fixa el contingut mínim d’informació i les 
previsions que han de contenir.

Vist que l’estructura del Document Únic de Protecció Civil Municipal, ha de seguir les directrius 
que s’estableixen al Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut mínim 
per  a  l’elaboració  i  homologació  els  plans  de  protecció  civil  municipals  i  s’estableix  el 
procediment per a la seva tramitació conjunta,

Vist que el  Document  Únic de Protecció Civil  Municipal,  està estructurat formalment en set 
documents i un annex, i els riscos que conté són:

- Territorial/Bàsic, que inclou: emergències per pandèmies, per nades de calor, per ventades i  
per concentració de persones.

- Incendis forestals
- Inundacions
- Nevades
- Allaus 
- Sismes 

Vist  que  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal  ha  de  ser  aprovat  pel  Ple  de  la 
Corporació, sotmès a informació pública durant el termini de 30 dies i ha de ser homologat per 
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya d’acord amb el que disposa l’article 4 del Citat  
Decret 155/2014, de 25de novembre.

Aquesta Alcaldia proposa al Ple de l’Ajuntament, l’adopció dels següents,

Acords:

Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil  Municipal (DUPROCIM) de 
Guardiola de Berguedà, municipi, redactat pel  Sr. Joaquim Macià Roset, i  supervisat per la 
Diputació de Barcelona, d’acord amb l’article 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel  
qual s’aprova el contingut mínim per a l’elaboració i l’homologació dels plans de protecció civil  
municipals i s’estableix el procediment per a la seva tramitació conjunta

Segon.-  Sotmetre  a  informació  pública  el  Document  Únic  de  Protecció  Civil  Municipal 
(DUPROCIM) de Guardiola de Berguedà, per un termini de trenta dies, d’acord amb el que 
disposa l’article 4.1 del Decret 155/2014, de 25 de novembre, pel qual s’aprova el contingut  
mínim per a l’elaboració i homologació dels plans de protecció civil municipals i s’estableix un 
procediment per a la seva tramitació conjunta, mitjançant la publicació d’un edicte al Butlletí 
Oficial de la Província de Barcelona i al taulell d’edictes d’aquest Ajuntament. Durant aquest 
termini, el document estarà a disposició de qui vulgui examinar-lo, de dilluns a divendres de 9 a  
1 hores a les dependències de l’Ajuntament, situades a la plaça municipal, 3, per tal que els 
interessats puguin formular les al·legacions que considerin pertinents.  Transcorregut  el  citat 
termini  sense  que  s’hagin  formulat  reclamacions  i/o  al·legacions,  quedarà  aprovat 
definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord de forma expressa.

Tercer.- Trametre a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya el Document Únic de Protecció 
Civil Municipal (DUPOCIM) de Guardiola de Berguedà, per a la seva homologació, d’acord amb 
el que disposa l’article 4.2 del citat Decret 155/2014, de 25 de novembre.

Quart.- Facultar al Sr. Alcalde perquè subscrigui tots els documents que fossin necessaris per a 
l’efectivitat des precedents acords.
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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 el DUPROCIM, és un document que ha estat 
elaborat per la Diputació on es recullen les diferents situacions d’emergència que es puguin 
produir  en  el  municipi  recollides  en  un  document  únic.  Abans  es  recollien  en  diferents 
documents, el NEUCAT, INFOCAT, ALLAUCAT,.... 

Un cop aprovat pel Ple, s’ha de sotmetre a exposició pública durant un termini de 30 dies i 
enviar a protecció civil que és qui el valida.

El Sr. Boris afegeix que s’han unificat en un document únic totes les situacions d’emergències  
per tenir-les actualitzades i evitar així que vagin caducant.

La Sra. Olga Saus demana si ara estarà 30 dies a exposició pública i llavors automàticament  
s’aprova.

El Sr. Lara respon dient que protecció civil és qui ho aprovarà, i ho remet als Ajuntaments.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta si en el cas que durant els 30 dies d’exposició pública 
algú fes una esmena, si s’hauria de tornar a aprovar per Ple.

La Sra. Imma Casals respon dient que s’hauria de resoldre l’esmena.

3) DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  NÚMEROS  11/2017,  12/2017, 
13/2017, 14/2017, 15/2017, 16/2017 i 17/2017

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

El Sr. Alcalde demana si tenen algun dubte o alguna observació a fer i afegeix que com que la 
secretària està malalta, alguns Decrets s’han hagut de fer per urgència.

4) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 21  /2017,  22/2017 i 
23/2017

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

El Sr. Alcalde demana si tenen algun dubte o alguna observació a fer.

El  Sr.  Ferran  Sayes  demana informació  sobre l’acord  d’aprovació  de la  memòria  valorada 
d’arranjament de la Plaça de l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde respon dient, que conforme se’ls va informar en un anterior Ple, tenen la voluntat 
d’endreçar la Plaça de l’Ajuntament, i donar-li un caire més de poble.

Es va aprovar la memòria valorada i ara s’està buscant el finançament.

La Sra. Olga Saus demana si la idea és que deixi de ser pàrquing.

El Sr. Alcalde respon dient que es vol que sigui un pàrquing endreçat, per tal de no perjudicar  
els comerços de la població.

La Sra. Olga Saus demana si seguirà havent-hi un carril de circulació.

El Sr. Alcalde respon dient que sí.
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La Sra. Silvia Campoy intervé i manifesta que entén pel que diu que únicament es marcaran els 
aparcaments.

El Sr. Alcalde respon dient que no, que no es marcaran els aparcaments; no es vol que sigui un  
pàrquing, sinó que sigui una plaça; es vol adoquinar la plaça.

La Sra. Sílvia Campoy demana si els canvis que hi haurà és el canvi de pavimentació.

El Sr. Alcalde respon dient que sí, que a més s’hi volen col·locar torretes, i eliminar els voreres, 
a més s’han de canviar tubs de fibrociment.

5) INFORMES D’ALCALDIA

El Sr. Josep Lara informa  que el mural del Túnel està pràcticament acabat, s’ha restaurat, ha 
sigut una feina complexa i ha quedat molt bé. Quedava la franja de dalt que en principi no  
estava contemplada, però s’ha cregut  oportú de pintar  perquè es veia  molt  vella.  Ara falta 
il·luminar-ho, ja tenen els focus, i es farà una il·luminació de baix cap a dalt. Això s’ha pogut fer  
amb la col·laboració del Túnel i ha sigut una bona obra.

La  Sra.  Olga  Saus  manifesta  que  quan els  van presentar  aquesta  obra,  va  entendre  que 
millorarien a més la plaça, no només el mural.

El Sr. Alcalde respon dient que la subvenció era per arreglar el mural, i que aprofitant que ara  
en breu es trauran els containers, quedarà més bé la plaça. S’ha encarregat un cartell amb una  
mica d’història i fotos antigues de com es va fer, amb els nens treballant-hi, el Joan Arocas,...,  
de manera que amb tot això es millorarà molt la plaça, però l’obra principal era restaurar el 
mural que estava molt malmès.

La Sra. Silvia Campoy demana si quan diu que es millorarà l’entorn es refereix únicament a  
treure els contenidors o a alguna cosa més. 

El Sr. Alcalde respon dient que quan es millora l’entorn ja es dona per suposat que és el mural,  
la il·luminació, treure containers, i en general tot l’espai per donar certa dignitat al mural.

La Sra. Sílvia Campoy demana qui ha dut a terme la supervisió de l’obra.

El Sr. Alcalde respon dient que s’ha fet conjuntament amb el regidor i l’arquitecte.

La Sra. Sílvia Campoy manifesta que color rovell no és encertat pel seu gust.

El Sr. Alcalde respon dient que la paret del fons és una paret que no era de pedra, sinó de 
materials barrejats, no es podia deixar vist, i per això se li va haver de donar un to, per donar-li  
una continuïtat al mural, i aquesta tècnica de rovellat, personalment li agrada molt.

El Sr. Boris exposa que es va considerar oportú fer-ho d’aquesta manera perquè és molt més  
econòmic, i perquè aquella paret està feta amb dos còdols de riu, amb escòria de terreres de la 
mina,...que no té una solidesa molt gran, i allà posar-hi un arrebossat ho convertia en una paret  
encara més fràgil, perquè s’havia de picar,.. i al darrere hi ha un dipòsit molt gran i per tant com  
menys  es  toqués  la  façana  millor,  i  es  va  veure  que  molts  materials  d’allà  era  xulo  que 
quedessin a la vista, i a més hi ha tot l’edifici que es veu. I es va creure oportú deixar-ho així  
com un testimoni del patrimoni de Guardiola.

La Sra. Olga Saus demana si la paret no corre cap risc.

El Sr. Alcalde respon dient que a nivell de fonamentació no hi ha cap problema.
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El Sr. Boris intervé i manifesta que el mur de contenció no és el que es veu aquí, que és al  
darrere i és sòlid.

El Sr. Alcalde informa que en relació a les obres de Sant Llorenç, a partir del mes de gener ja  
es començaran a posar totes les instal·lacions tècniques; Diputació ja ho ha licitat i s’instal·laran 
les calderes, una ET.

Informa també que s’ha posat un cartell a l’Estació amb el nom “Estació de Guardiola”.

Afegeix, que ha sigut una decisió difícil, que els ha costat i que després de valorar-ho molt, han 
demanat que l’Agència es faci càrrec de la Mina de Petroli  i ho gestioni dins del paquet de 
monuments turístics; i espera que la Mina hi pugui entrar ja que d’aquesta manera s’abaratiran 
molts costos; que creu recordar que és una suggerència que va sortir d’aquí, de fer com uns 
passaports i vincular-ho a la resta de monuments.

La Sra. Olga Saus demana si serà una cessió o què serà.

El Sr. Alcalde respon dient que serà una cessió bianual del paquet de monuments; afegeix que 
encara no té la confirmació, que espera que sí; que les bases encara s’estan redactant, no 
estan acabades.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha informat al propietari.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  la  gestió  purament  dita,  és  igual  qui  la  porti,  perquè  és  
independent del propietari, i el compromís amb el propietari és d’utilitzar l’equipament; i que a 
més encara no és segur que la Mina hagi pogut entrar en el paquet de recursos.

La Sra. Olga Saus demana si deixarà de tenir despeses per l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde afirma que tindrà menys despeses per l’Ajuntament, que deixaran de pagar uns 
18.000 euros anuals, serà un concurs obert a tothom.

La Sra. Olga Saus demana si serà un concurs juntament amb tota la resta.

El Sr. Alcalde respon dient que sí.

La Sra. Olga Saus demana si les obres que s’han de tornar a fer per tornar a obrir la Mina si ho 
assumirà l’Ajuntament.

El Sr. Alcalde contesta dient que sí. I que si entren dins del paquet, el Consell Comarcal serà el  
primer interessat amb que estigui obert i es mirarà amb més bons ulls.

La Sra. Olga Saus demana que què s’hi guanyarà amb tot això.

El Sr. Alcalde respon dient que es regularitza una situació i a més es guanya amb més difusió, 
al posar-se dins del paquet dels recursos més potents de la comarca. I respecte a pèrdues, hi  
veu només el fet que l’empresa que ho està gestionant ara no s’hi vulgui presentar i ho perdi, 
perdrem a una persona que ha fet una molt bona feina. Que ja ho va explicar a l’empresa que 
ho gestionava.

La Sra. Olga Saus exposa que amb la reunió que van fer explícitament de la Mina de Petroli no  
els ho va comentar.

El Sr. Alcalde manifesta que s’estava madurant, que no estava definit, i que a dia d’avui encara  
no està confirmat.

La Sra. Olga Saus exposa que des del seu punt de vista creu que com a Ajuntament es podrien 
fer  moltes  més coses  perquè funcionés  més, sabent  que era una despesa tot  el  tema del 
monitoratge, i que és el recurs que té més visitants, i creuen que es podia haver fet molt més.
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El Sr. Alcalde respon dient que creu que és una mica incoherent el que està dient perquè si 
considera que la Mina és el recurs més potent i que té més visitants i no s’hi ha fet res des de 
l’Ajuntament,...

La Sra. Olga Saus manifesta que és un recurs molt important pel municipi i que no entén com 
l’Ajuntament se’n vol despendre.

El Sr. Alcalde replica que no se’n volen despendre sinó que el que volen fer és sumar esforços,  
i que creu recordar que la idea la van donar ells.

La Sra. Olga Saus contesta dient que ells van dir que es fes un paquet de monuments, i que 
això no té res a veure amb el fet que la gestió vagi a càrrec d’algú que no sigui del municipi.

El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que ja a la reunió que es va fer amb els tècnics no hi va  
anar cap regidor de l’Ajuntament, només l’arquitecte, i que en qualsevol altre recurs això no  
hauria passat. I que creu que això respon al fet que no es pot deixar estar i al cap d’un temps 
dir que això no funciona o no funciona com hauria de funcionar. I caldria veure què podria ser  
ara la Mina si realment s’hi hagués fet alguna cosa, perquè els plafons tenen errades tècniques, 
la caseta és un desgavell, l’estudi també té errades tècniques,... allà s’hi han invertit diners i s’hi  
ha fet coses, i s’han fet malament durant molts anys i després d’haver-se comunicat que allò 
estava malament..., per tant simplement vol constatar que aquest és un exemple, fruit d’una 
línia que s’està seguint i que tampoc no li sorprèn; ells creuen que aquesta via no és la més 
adient. I finalment demana si s’ha fet alguna cosa respecte a la reunió que es va fer fa un mes, 
perquè es va quedar que si es feia alguna cosa se’ls avisaria i no se’ls ha dit res, el que no sap  
si és perquè no s’ha fet res o ha d’esperar que surti al Regió 7.

El Sr. Alcalde respon dient que més enllà de que es va encarregar que es fes l’estudi i que 
encara no ha arribat, no hi ha hagut més moviment.

La Sra. Olga Saus demana si segur que no s’ha fet cap moviment ni s’han donat les obres a  
cap empresa.

El Sr. Alcalde contesta que en un principi es va encarregar a Osebe, els quals van dir que no ho 
podien fer i via Osebe ho van encarregar a una enginyeria.

La Sra. Olga Saus exposa que això no els hi va dir, que ells, a la reunió que van tenir, ja van dir  
que creien  que  Osebe no  era l’empresa adequada per  fer-ho,  i  que podien demanar  més 
informació i més pressupostos.

El Sr. Alcalde contesta dient que aquí l’única cosa que s’ha fet és que una enginyeria vagi a 
analitzar les mesures que cal adoptar i ells mateixos ja s’han posat en contacte amb el tècnic 
de l’institut Cartogràfic, per concretar les mesures correctores, i ara estan redactant el projecte 
que encara no tenim. 

El Sr. Boris Lapuerta exposa que l’interès dels regidors per la Mina per no assistir a una reunió, 
és matitzable, pel fet que la regidora que porta els temes de turisme està de baixa i els altres  
estaven treballant.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que si s’hagués tractat d’un altre recurs com ara el Monestir, s’hi  
hauria anat o s’hi hauria fet anar a algú.

La Sra. Campoy demana si pel fet que la Juanita està de baixa, la seva feina es deixa de fer.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que no, que les seves regidories les ha assumit altra gent, i  
per tant la feina se’ls ha incrementat, i de vegades s’han de prioritzar coses.

Informa que en relació al tema de sanejament i anivellat de terreny, ja s’ha acabat, i s’hi ha  
aportat terres vegetals per què fos el que era.

La Sra. Olga Saus vol felicitar-lo per la millora de l’espai.
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El Sr. Boris contesta dient que se’ls va dir que es comprometien a arreglar-ho i així s’ha fet.

Afegeix que tenen en fase d’esborrany la primera tramesa del mapa de patrimoni, han sortit 
moltes més coses de les que s’esperaven, hi ha aproximadament unes 300 fitxes.

La Sra. Olga Saus demana si és un esborrany.

El Sr. Boris contesta dient que la primera tramesa consisteix en recopilar tota la informació i 
plasmar-la  en  paper,  han  sortit  moltes  descobertes  i  moltes  coses  que  s’incorporaran  ara 
mitjançant  una pròrroga, i  han d’estar  contents  perquè en quant a patrimoni el  municipi  de 
Guardiola és enorme i s’han descobert moltes coses noves.

La Sra. Olga Saus sol·licita si poden tenir accés a veure-ho o a poder-hi col·laborar.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient la persona que ho ha fet, s’ha anat posant en contacte amb 
diferents persones; i que ara mateix ell desconeix què es pot fer més i si es pot mirar o no.

El Sr. Alcalde intervé i manifesta que creu que el redactor ho té bastant tancat, que ha anat 
parlant amb els diferents col·lectius, i ha anat buscant informació i que se li pot demanar si ens  
pot fer una còpia; és un treball obert i públic.

El Sr. Boris Lapuerta informa que per fer una mica d’homenatge al que havia sigut l’estació i el  
tren, s’ha fet un cartell similar al que serien els cartells de les antigues estacions de tren; ha 
quedat molt bé amb la nova il·luminació.

Informa  també  que  s’han  iniciat  un  cop  més  els  treballs  d’esporga,  que  són  esporgues 
ecològiques, per mantenir l’arbrat en el millor estat possible.

El Sr. Marc Calmet informa que en relació a la regidoria d’esports estan preparant les activitats 
per l’any que ve, la caminada serà igual que l’any anterior.

La Sra. Olga Saus demana si coincideix amb alguna altra caminada.

El Sr. Marc Calmet respon dient que coincideix amb la de La Pobla, que des de Guardiola es va 
dir que es faria el darrer diumenge del mes de maig, i com que la de La Pobla es fa per la festa  
major, hi haurà anys que coincidirà i anys que no.

Informa també que han tingut reunions amb Orbea Cadí Challenge, van tenir una reunió amb el 
Parc Natural que també s’hi implicarà, probablement serà el dia 12 de juny.

En relació al camp de futbol, s’ha arreglat el Bar.

Informa també que s’han fet actes varis, com la col·laboració per la Marató de TV3 i afegeix que 
els han informat que al mes de febrer podran recollir les bicicletes elèctriques.

Respecte a Governació informa que estan treballant amb el Pla de Soroll, aquesta setmana a 
Guardiola hi ha varis punts on hi ha audiòfons, concretament 13 punts; això recollirà el soroll 
mig  de  cada  zona  del  poble  per  elaborar  el  mapa  de  soroll,  i  conèixer  les  zones  més 
vulnerables. 

El Sr. Ferran Sayes demana si això es fa ara i si durarà tot l’any

El Sr. Marc Calmet respon dient que s’ha instal·lat a 13 punts de poble, que durarà uns deu dies 
aproximadament i que ells ja els van informar que el soroll és diferent ara respecte a l’estiu, 
però els van dir que l’estudi s’ha de tancar al mes de març.

El  Sr.  Lara  intervé  i  manifesta  que  de  cara  a  l’estiu  es  faran  audicions  puntuals  amb un 
audiòmetre.
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El Sr. Marc Calmet informa que hi ha dos punts claus, on hi havia queixes dels veïns i on ja 
s’han fet les mesures, i concretament hi ha dos punts on els caps de setmana hi ha molt soroll,  
però ara falta fer el mapa de soroll per poder marcar el barem i poder indicar els punts que  
superen els decibels mitjans.

Informa també s’ha senyalitzat en alguns punts el sentit unidireccional del carrer Estació.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que hi ha cotxes que no ho respecten.

La Sra. Sílvia Campoy informa que respecte a l’avís dels veïns hi ha veïns de diferents escales  
a les que la carta no els havia arribat.

El Sr. Marc Calmet demana que li indiqui quins són els veïns que no ho van rebre.

La Sra. Sílvia Campoy respon dient que li van dir veïns de diferents escales.

El Sr. Calmet afegeix que si no recorda malament es van fer 50 cartes, i que a ell li consta que 
es van repartir, que si hi ha hagut algun cas puntual, ja ho demanarà als que ho van repartir.

Informa també que la Diputació de Barcelona ens ha concedit  300.000 € per  fer una pista 
descoberta,  que  el  Sr.  Lluís  Minoves  està  fent  el  projecte,  i  que  quan  el  tinguin  podran 
començar amb la licitació de les obres.

La Sta. Olga Saus demana què és exactament pista coberta, si només és teulada.

El Sr. Marc Calmet respon dient que des dels organismes a l’hora de demanar subvencions  
prefereixen que siguin obres respecte a un equipament existent, que respecte a un equipament 
nou; i en aquest cas es cobreix la pista. I seria pilars i teulada, amb micropilotatges, que és el 
més car, que són els fonaments i s’han de foradar de molt avall, i això sols són 120.000 €.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha de treure la pista per poder-ho fer.

El Sr. Calmet respon dient que no que els micropilotatges s’injecten des de dalt, fins a trobar un  
lloc lo suficientment rígid.

El Sr. Ferran Sayes demana si l’opció de fer-ho a la pista del camp de futbol existeix.

El Sr. Calmet respon dient que ho van demanar però no és viable, perquè és inundable i l’ACA 
no els hi permet.

La Sra. Olga Saus manifesta que entén que els 300.000 € són per iniciar les obres, i si això vol  
dir fer els micropilotatges i la coberta, i que van dir que els faltaven 200.000 €, i vol saber si  
amb aquests 300.000+ 200.000 acabarien l’obra.

El Sr. Marc Calmet respon dient que estan intentant buscar més diners; perquè en principi, i si 
no hi ha imprevistos, amb els 300.000 € farien coberta i fonaments.

La Sra. Sílvia Campoy demana si tenen previsió de dates.

El Sr. Calmet respon dient que no pot fer cap previsió però que la intenció de que es pugui 
disposar del projecte durant els primers sis mesos de l’any que ve.

La Sra. Olga Saus sol·licita si la subvenció ve d’esports.

El Sr. Alcalde respon dient que ve de Presidència a través de Meses de Concertació. 

La Sra. Olga Saus demana si al projecte està previst que hi hagi vestidors.

El Sr. Alcalde respon dient que s’utilitzarien els de la piscina.
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La Sra. Olga Saus manifesta que queda separat.

El Sr. Calmet manifesta que probablement es faria un espai que comuniqués els dos edificis; es  
fa  necessari  poder  disposar  d’un  local  polivalent  tancat,  per  la  festa  major,  festes,  esport 
escolar,....

El Sr. Calmet manifesta que el que queda descartat és la idea de pavelló, perquè ja n’hi ha un a 
Bagà, es vol una sala coberta polivalent.

La Sra. Sílvia Campoy manifesta que entén que ells aquest projecte ja l’han vist.

El Sr. Alcalde respon dient que s’està acabant de redactar.

La Sra. Campoy demana si el podran veure.

El Sr. Calmet respon dient que quan estigui acabat els el deixaran veure.

La Sra.  Olga Saus manifesta  que creu que és  una  cosa que necessita  el  poble,  però els 
preocupa que quedi una altra cosa a mitges.

El Sr. Marc Calmet exposa que per aquest motiu estan batallant per aconseguir els 200.000 € 
més perquè amb els 300.000 €, no ho poden acabar tot.

La Sra. Olga Saus demana si aquests diners no es podrien destinar a acabar el centre de dia.

El Sr. Marc Calmet respon dient que ens donen aquests diners per fer aquest projecte, i que ell  
fora el primer en que els donessin 10.000 € per uns vestidors i després més per arreglar la 
pista, però el problema és que no es poden fer aquests canvis.

La Sra. Olga Saus exposa que potser si que es podrien destinar tots els diners a un sol focus, a 
acabar una cosa.

El Sr. Alcalde intervé i manifesta que el problema de la residència, no és l’edifici sinó les places;  
i les places les dóna la Generalitat i està com està. 

El Sr. Calmet exposa que al poble hi ha dues prioritats que són: la sala polivalent i la residència; 
i s’està treballant amb totes dues.

El Sr. Alcalde exposa que s’ha demanat la col·laboració de la Diputació per tal que els ajudin a  
gestionar aquestes places; fa forces anys que la Generalitat no concerta places.

El Sr. Calmet afegeix que probablement no seria una residència pròpiament dita, sinó un centre 
de dia o un centre de serveis.

La Sra. Olga Saus replica al Sr. Calmet que ja dit que hi havia dues prioritats, però que hi ha 
molta gent que també està demanant la gespa artificial al camp de futbol.

El Sr. Calmet manifesta que al mes de juny va demanar una reunió amb el President de la  
Federació Catalana de Futbol, li van dir que al mes de juliol vindrien un dia; al mes de juliol no  
hi va anar ningú; el va trucar el President de la Federació Catalana de Futbol de la Catalunya 
Central i li va dir que presentessin un projecte esportiu. Ara ja té el pressupost i els ha demanat  
al Club i quan el tinguin, el presentaran a la Federació Catalana de Futbol.

Afegeix  que  en  tot  cas  si  feien  un  camp  de  futbol  de  gespa,  el  Club  tingués  una  certa 
continuïtat, que el que no podia ser és que es fes un camp de gespa i que al cap de dos anys  
desaparegués el club. El club està creixent i ara que té una certa continuïtat es pot anar a  
demanar el projecte.

La Sra. Olga Saus demana que la pista poliesportiva és una cosa prou important pel poble, com 
perquè la gent ho sàpiga per un diari; tornen a veure la mateixa manera d’actuar: llencen una 
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notícia bomba al diari, la gent en parla al carrer, a l’igual que molts altres temes com el porta a 
porta; però creu que potser abans de fer la publicació al diari s’hauria d’explicar al poble.

El Sr. Marc Calmet manifesta que hi està a favor, però que dins que no ho han tingut molt clar, 
no ho poden dir, i no volen aixecar falses expectatives, perquè en ocasions els han dit endavant  
i no ha sigut així. 

El Sr. Calmet informa que Regió 7 s’informa d’aquesta notícia a través de Diputació, però no  
gaire més temps abans de que ens assabentéssim nosaltres que teníem concedits aquests 
diners.

El Sr. Alcalde puntualitza que la Presidenta a través de la Diputació fa una nota de premsa i 
l’envia a tots els mitjans, i l’endemà el van trucar des de Regió 7 per contrastar la informació; i 
tal i com diu el Marc, no és una feina que ens hagi caigut d’avui per demà, sinó que s’hi ha anat  
treballant. Va anar a veure Sant Llorenç i la pista.

El Sr. Ferran Sayes demana si se li va ensenyar la Mina.

El Sr. Alcalde respon dient que no, perquè la inversió que havia fet Diputació era a Sant Llorenç 
i la prioritat era la pista; en canvi a la Mina, més enllà de les plaques no hi ha col·laborat la 
Diputació.

El  Sr.  Ferran  Sayes  manifesta  que  potser  se  li  haguera  hagut  de  portar  per  tal  que  ho  
conegués.

El Sr. Lara contesta dient que la Diputació coneix perfectament el recurs i que ens van donar la  
subvenció per les plaques solars, però que es va considerar oportú en aquesta ocasió que 
visités Sant Llorenç per la gran inversió que s’hi ha fet.

La Sra. Olga Saus demana al Sr. Boris que li ha arribat informació que es podia fer alguna cosa 
per aconseguir uns diners que havien sobrat de patrimoni i destinar-los a la mina.

El Sr. Lara manifesta que estan molt insistents amb el tema de la Mina.

La Sra. Olga Saus contesta dient que el castell està funcionant igual que el Monestir, i que de 
patrimoni el recurs que els preocupa i que s’ha hagut de tancar per un despreniment és la Mina, 
perquè els altres van funcionant. I s’han d’aconseguir diners per fer-la funcionar.

El Sr. Alcalde intervé i manifesta que prèviament fa falta un projecte per saber els diners que 
fan falta, i això encara no es té; no es pot començar la casa per la teulada.

El Sr. Boris donant resposta a la pregunta formulada per la Sra. Olga Saus, manifesta que la  
Diputació de Barcelona, va treure una línia d’ajuts que no només implica cultura; és una línia 
destinada a diferents focus i es demana una memòria valorada i pressupost. Són subvencions 
molt  ràpides que han d’estar  elaborades en molt  poc temps; i  ens van demanar si  teníem 
memòries valorades i pressupostos que es poguessin encabir en aquesta línia d’ajuts i des de 
l’Ajuntament es van buscar actuacions que ja estiguessin preparades o semi preparades.

La Sra. Olga Saus demana informació respecte a com està el tema del porta a porta.

El Sr. Alcalde respon dient que es va fer una primera recollida de dades amb els comerços,  
però s’ha  aturat  amb la  campanya electoral;  espera que properament  es  torni  a  posar  en 
funcionament. S’han engegat les campanyes publicitàries amb les escoles i altres, i es preveu 
que de cara el gener o febrer es tornarà a posar en funcionament.

La  Sra.  Olga  Saus  demana com està  el  tema de la  convocatòria  de les  subvencions  per 
entitats.
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El Sr. Alcalde respon dient que les tenien preparades, però han quedat pendents de revisió per  
part de la secretària que a l’estar de baixa, no s’han pogut convocar. El que possiblement es 
faci és una convocatòria el 2018, i es puguin sol·licitar i justificar dos exercicis.

La Sra.  Olga Saus explica que,  més que res ho diu,  perquè com l’any passat va sortir  la 
convocatòria el mes de juliol i aquest any s’ha acabat sense que hagi sortit; potser les entitats  
compten o es  refien d’aquest diners per poder cobrir despeses.

El Sra. Alcalde manifesta que s’intentarà el gener convocar-les, però com que s’han canviat 
algunes bases, és important primer que ho revisi la Sra. Secretària.

La Sra. Olga Saus pregunta si s’ha canviat la data del Carnestoltes.

El Sr. Boris Lapuerta  respon que enguany el calendari s’escau la festa de l’Arròs el diumenge 
de Carnestoltes, i va semblar que no era possible celebrar-les totes dues en un mateix cap de 
setmana, i com sempre s’ha fet el dissabte a Bagà i el diumenge a Guardiola, pel tema de la 
participació de les carrosses als dos municipis, sembla que aniria millor canviar la data del 
carnestoltes. El municipi de Bagà planteja que és molt difícil que diumenge puguin baixar les 
carrosses de Bagà a participar en la festa. 

La Sra. Olga Saus demana si s’ha parlat amb la gent de Guardiola, per tal que puguin planificar, 
ja que sembla que la gent no hi compta amb aquest canvi de data, aquesta celebració ja té un 
dia senyalat i la gent ja s’ha organitzat per aquest dia. Potser s’hauria d’informar als membres 
de les carrosses, perquè el cap de setmana següent la Llar d’Avis té un viatge programat per 
aquella setmana. 

El Sr. Boris Lapuerta indica que de moment ho estan estudiant, que no està encara decidit res, 
tenim dos mesos per acabar de lligar-ho tot.

La Sra. Silvia Campoy manifesta que la decisió a prendre, seria millor decidir-la entre la gent 
que ho fa i que es disfressa.

La Sra. Olga Saus indica que a ells, els han informat que la data ja l’han confirmat, i que a Bagà 
es va fer una reunió per informar del tema, i en la seva modesta opinió creu que potser estaria 
bé que alguna vegada fos primer Guardiola. Creu que el poble i la gent són els principals i els  
que han de decidir. A més la setmana següent coincideixen amb tots els de la comarca menys 
el municipi de Berga.

El Sr. Boris Lapuerta respon que el tema s’ha d’acabar de decidir.

La Sra. Olga Saus i el Sr. Ferran Sayes, demana com està el tema de la Instància en la que 
demanaven les propietats cadastrals de diferents finques, ja que fa molt de temps i no han 
tingut resposta.

El Sr. Josep Lara, respon que es demanaven una titularitats d’unes finques i ell no sap si això 
es pot entregar,  que ho ha de consultar, per tal que no hi hagi cap problema jurídic, pel fet de  
lliurar aquestes dades.  

El  Sr. Ferran Sayes,  indica que totes les dades que se li  van demanar per  poder lliurar la  
documentació,  ja  les  van  entregar  a  l’Ajuntament,  i  no  entén  perquè  no  se  li  entreguen, 
considera que si de bon principi se l’hagués avisat que no ho podia tenir, s’haguessin buscat  
altres vies per poder obtindré aquestes dades.

La Sra. Olga Saus demana com estan les Regidories a càrrec de la Sra. Joana Freixa, qui se’n 
fa càrrec, ja des de que ella està de baixa, no se’ls hi comuniquen com estan els temes que ella  
portava  i  veuen que no s’han dut  a  terme activitats  com el  Mercat  del  Bolet  o  la  Fira  de 
l’escudella. Com es porten els temes de Serveis Socials, etc..., els agradaria saber com s’estan 
organitzant i assumint aquestes regidories.
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El Sr.  Alcalde respon que s’està fent  una mica entre tots,  però potser  ell  personalment  ho 
assumeix de manera més directa, ja que està més aquí. Explica que la Sra. Joana Freixa es 
troba a faltar, i que això també veuen que s’està allargant molt, que és una situació que ni ella  
mateixa s’ho esperava, que es fa com es pot, és una persona que es troba a faltar, ja que les  
seves  regidories  ella  se n’encarregava amb dedicació i  cura.  El  tema dels  bolets  de totes 
maneres ha estat una temporada molt dolenta.

La Sra. Olga Saus manifesta que tot i la mala temporada de bolets, a altres llocs s’ha fet la 
festa.

La Sra. Silvia Campoy apunta que no li ha quedat clar qui fa les tasques de la Regidora,   

El Sr. Ferran Sayes demana si es plantegen que hi pugui haver un relleu de la Regidora, ja que 
segons sembla la situació es perllongarà.

El  Sr.  Alcalde  indica  que  és  cert  que  s’ha  allargat  la  situació  de  baixa,  per  diferents 
complicacions posteriors a l’operació, que és una cosa que a tots ens pot passar, i opina que es  
mereix el dret d’aguantar fins que ella cregui i opina que ha de ser la mateixa regidora qui ha de  
decidir el que fa, ell creu que ho ha fet bé, no obstant intenten assumir les tasques tant com 
poden, i són conscients de que potser hi ha coses que queden una mica mes fluixes, perquè  
els falta una persona dins l’equip de govern.

La  Sra.  Silvia  Campoy,  clarifica  que  ells  el  que  demanen  són  les  tasques  són  les  de  la 
Regidora, ja que les que ells saben que assumia ella, no s’estan fent.

El Sr. Marc Calmet afegeix que no esperaven que la situació fos així de llarga, però que cal 
indicar que hi ha hagut actes que s’han deixat de fer, no perquè ella no hi fos, sinó per exemple 
el mercat del bolet, a part, que ha estat un mal any, ell personalment ja va traslladar a l’equip de 
govern que arran de la situació política del País i tot el que va comportar  l’1 d’octubre, molts  
municipis van deixar de fer actes.

La Sra. Olga Saus respon que d’acord, però que creu que si es pren una mesura d’aquestes 
característiques, és necessari comunicar el motiu del perquè no es fan les activitats. A part, 
d’això tenien entès que la Fira de l’Escudella, seria com una Fira instaurada, que identificaria el  
poble i actuaria, entre altres coses, com a reclam turístic i promocional de la població. A més 
altres anys  es  feien campanyes de Nadal,  de decoració de botigues  i  altres,  i  aquest  any 
tampoc s’ha fet. Només creu que algú, o entre tots, o com sigui, s’han d’assumir aquestes  
tasques.

El Sr. Marc Calmet manifesta que està d’acord amb el fet que s’hauria d’haver comunicat el  
motiu de no dur-se a terme.

El Sr. Alcalde manifesta que esperen que el proper any sigui millor, i que el propòsit és que es  
pugui dur tot a terme, assumint les tasques de la regidora, però apunta també que últimament  
l’Ajuntament  ha  d’assumir  també  tasques  que  anteriorment  les  realitzaven  botigues  i 
comerciants. El que fora ideal és que els mateixos comerciants fossin capaços de tornar a fer 
les activitats que feien abans.

El Sr. Ferran Sayes pregunta quina valoració es fa de la Fira de Nadal.

El Sr. Alcalde respon que es fa per fomentar el comerç de la població, i afegeix que enguany la  
fira no ha estat massa bona. Que s’ha de tenir en compte que hi ha caps de setmana bons i  
altres que no tant, potser va ser el vent o el fred, però els de les parades estaven contents. 
 
La Sra. Silvia Campoy manifesta que és una llàstima que perquè un regidor estigui de baixa es  
deixi de fer les coses, i pregunta com funciona i com s’organitza la fira.

El Sr. Alcalde respon que l’Empresa organitzadora que te un paquet de firaires,  busca 15 o 20 
parades per participar en la fira, i ella mateixa les porta i en fa la difusió en el territori.
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El Sr. Ferran Sayes pregunta quina contrapartida hi ha si només és la promoció, o be si hi ha 
un pagament...

El Sr. Alcalde respon que l’ocupació de la via pública de les parades, i cobren una quantitat en 
concepte de difusió, les falques que fan, la coordinació i muntatge de la fira.

La Sra. Silvia Campoy pregunta si els organitzadors cobren alguna part, i si es pot saber quin  
preu ha cobrat aquesta empresa

El Sr. Alcalde respon que cobren el servei de coordinació, de muntar, etc.....

La Sra. Olga Saus manifesta que, si no hagués estat per les 2 o 3 parades del poble i  els tions  
del  Sr. Paco, no es diferenciava una fira de Nadal de una  altre fira de l’oli, o de qualsevol altre 
producte, tampoc hi havia posada música, i que no es veu massa la diferència entre la Fira i un  
mercat setmanal.

La Sra. Silvia Campoy pregunta si els organitzadors cobren alguna part, i si es pot saber quin  
preu ha cobrat aquesta empresa

El Sr. Alcalde respon que 1.000€ i escaig per aquesta fira.

La Sra. Silvia Campoy manifesta que amb aquest preu i els resultats de la fira, al seu entendre, 
han deixat molt que desitjar. No sap quina és la seva valoració interna. Li consta que a última 
hora també es va haver de trucar a gent del poble, per participar-hi. Creu que potser en una  
altra ocasió es podria trucar directament a paradistes per tal que assistissin a la fira, etc....

El Sr. Alcalde diu que ho faran.

La Sra. Olga Saus diu que els alumnes de 6è s’hauran de posar sols, i que potser si se’ls  
hagués avisat, també hi haguessin pogut participar.

Demana també, que en el Ple del setembre, es va dir que es miraria de fer alguna cosa referent  
al  Pont del Collet, que ja se’ls va dir que era de l’ACA i que era difícil però que es miraria.

El  Sr.  Alcalde  respon  que  en  diferents  ocasions  ja  s’ha  explicat  que  aquest  tema  no  és 
competència municipal, i que és de l’ACA i degut al cost, no se’n vol fer càrrec.

Pren la paraula el Sr. Marc Calmet i manifesta que ha parlat amb una persona de l’ACA, que li  
va dir que el cost de l’arranjament és molt elevat per assumir-lo, i els resultats perquè hi passi 
algú caminant, no deu ser un motiu prou suficient, per actuar-hi.

La Sra. Olga Saus consulta que si  es podria demanar,  com a ajuntament,  poder-hi  actuar,  
doncs sembla que l’estructura de ferro està en bon estat.

Replica el Sr. Boris Lapuerta que sembla ser que està descalçat per sota el riu i que presenta  
perill.

La Sra. Olga Saus respon que, així potser el millor seria prohibir-hi l’accés per tal d’evitar que  
algú si faci mal, i per evitar responsabilitats.

El Sr. Marc Calmet comunica que es proposarà de recuperar un camí, que baixa des de la 
bandera fins a les nou fonts, que és un trajecte molt més llarg, però es podria passar per allí, el  
que passa, que potser serà més llarg de tramitació, ja que no estava previst en el projecte 
inicial.

El Sr. Alcalde manifesta que haurem d’intentar de prohibir passar pel pont, ja que no té les 
garanties de seguretat.

La  Sra.  Olga  Saus  manifesta  que  la  pista  poliesportiva  s’aixeca  i  es  fan esquerdes  en  el 
paviment nou, creu que s’hauria d’arranjar, ja que potser l’obra encara està en garantia.
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El Sr. Marc Calmet comunica que ja fa mesos que va explicar, a l’empresa que va fer les obres 
que passava això, i li varen dir que passarien, de totes maneres farà un recordatori, ja que no te 
constància que hagin vingut. La garantia li sembla recordar que ja fa massa temps i que era un 
import molt petit. Explica que l’empresa inicialment  ja va comunicar a l’hora de fer l’obra que la  
base de la construcció inicial no era correcte, que per fer-ho correcte s’havia d’aixecar tot i fer la 
tota de nou, ells solament van pulir escletxes i van tapar alguns forats, i posar un gruix d’uns 5  
cms.

La Sra. Olga Saus demana quina valoració es fa de la Festa de la Puríssima.

El Sr. Boris Lapuerta contesta que la valoració és bona malgrat la poca assistència de la gent. 
Pel que fa referència a l’anul·lació de l’acte, manifesta que ell mateix va posar el cartell a la  
porta per avisar a la gent.

El Sr. Marc Calmet demana si li  poden passar el  contacte del  veí, de la Carretera a Bagà,  
afectat pel soroll, per tal de posar-s’hi en contacte.

La Sra. Olga Saus contesta que li van comunicar que vingués ell mateix a dir-ho a l’Ajuntament,  
i per tant creu que ja ho deu haver fet.

En  referència  als  talls  de  subministrament  elèctrics  d’Endesa,  el  Sr.  Alcalde  explica  que 
l’empresa  col·loca  cartells  a  les  entrades  dels  camins  d’accés,  per  tal  d’avisar  els  veïns 
afectats, al ser indrets rurals, la companyia no ens va avisar, o almenys no en tenim constància.

6) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.45 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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