
03/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE JUNY DE 2018

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

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

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

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

Comprovat que el quòrum d'assistència acompleix allò que disposa l'article 98.c) del Decret  
legislatiu  2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya, el  Sr. Alcalde obre la sessió.

1) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 20 DE MARÇ DE 2018 I DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT 
EN DATA 8 DE MAIG DE 2018

Es sotmet a la consideració del  Ple de la Corporació el  redactat  de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 20 de març de 2018, i de l’acta del ple extraordinari celebrat en data 8 
de maig de 2018. 

Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 3 
vots a favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola, s’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 2018, i de l’acta del ple extraordinari celebrat en data 8 de maig  
de 2018. 

2) PROPOSTA D’ACORD DE RATIFICACIÓ DE LA INCORPORACIÓ DEL CLÚSTER 
DE  PRODUCTE  TÍPICS  DE  MUNTANYA  COM  A  NOU  SOCI  DE  L’AGÈNCIA 
ACORDADA PER LA JUNTA GENERAL DE L’AGÈNCIA DE DATA 4 D’OCTUBRE 
DE 2017

Vist que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el dia 4 d’octubre de 
2017 va adoptar entre d’altres, l’acord que es transcriu literalment a continuació:

“SOL·LICITUD D’INCORPORACIÓ DEL CLÚSTER DE PRODUCTES TÍPICS DE MUNTANYA  
COM A NOU SOCI DE L’AGÈNCIA”.

Motivació

Vista  la  sol·licitud del  Clúster  agroalimentari  de productes típics  de Muntanya,  d’adhesió  a  
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, signada el 7 de juliol de 2017,
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D’acord amb l’article  2  dels  Estatuts  de l’Agència  de Desenvolupament  del  Berguedà,  que  
disposa que es podran incorporar a l’Agencia altres administracions públiques i  entitats no  
territorials per a finalitats d’interès comú, així com entitats privades sense ànim de lucre que  
tinguin finalitats d‘interès públic concurrents amb l‘objecte i finalitats de l‘Agència.

La incorporació  de membres requerirà  l’acord  de l’òrgan de govern  que tingui  atribuïda  la  
competència per demanar la incorporació, amb adhesió expressa als seus estatuts, i l’acord  
favorable de l’Agència i de totes es entitats consorciades que ho ratificaran.

Disposició

La Junta General resol:

Primer:  Aprovar  l’adhesió  del  Clúster  agroalimentari  de  productes  típics  de  muntanya,  a  
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

Segon:  El  Clúster  haurà  d’aportar  l’acord  de  l’òrgan  de  govern  que  tingui  atribuïda  la  
competència, amb adhesió expressa als seus estatuts.

Tercer: Totes les entitats consorciades hauran de ratificar l‘acord d’adhesió.

 
Vist que els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats en el Butlletí  
Oficial  de  la  Província  de  Barcelona  de  data  13  de  març  de  2017  estableixen  que  la 
incorporació de nous membres requerirà la ratificació de totes les entitats consorciades.

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’adhesió  del  Clúster  agroalimentari  de  productes  típics  de  muntanya,  a 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i aprovar la modificació dels estatuts reguladors 
de l’Agència consistent en la incorporació en l’apartat setè de l’article 1 dels estatuts de “38.  
Clúster agroalimentari de productes típics de muntanya”.

Segon. Delegar la gestió de la tramitació de l’expedient de la modificació estatutària a l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà.

Tercer. Notificar  aquesta resolució a l’Agència  de Desenvolupament  del  Berguedà,  pel  seu 
coneixement i a l’efecte corresponent.

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.
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En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que d’acord amb el que estableixen els Estatuts de  
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, totes les entitats que s’hi vulguin incorporar, cal 
la  seva  aprovació  per  part  de  tots  els  seus  membres.  Des  del  Clúster  agroalimentari  del 
Berguedà s’ha sol·licitat la incorporació a l’Agència, però per incorporar-se és necessària la 
seva aprovació pel Ple de l’Ajuntament.

3) DONAR  COMPTE  DE  L’ACORD  ADOPTAT  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  EN 
SESSIÓ DE DATA 24  DE MAIG DE 2018 APROVANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2017

ACORD D’APROVACIÓ DE 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

Pressupost inicial de despeses 1.272.379,00 €

Modificacions de despeses 54.079,82 €

Pressupost definitiu de despeses 1.326.458,82 €

Despeses autoritzades 1.104.857,06 €

Despeses compromeses 1.104.857,06 €

Obligacions reconegudes 1.104.857,06 €

Despeses ordenades 984.941,98 € 

Pagaments realitzats 984.941,98  € 

Obligacions pendents de pagament 119.915,08 €

2.  Exercicis tancats  

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

 
149.833,41 €

Baixes 1.061,89 €

Pagaments realitzats 107.870,50 € 

Obligacions  reconegudes  pendents  de 
pagament al final de l’exercici

 
40.901,02 €

TOTAL  CREDITORS  PENDENTS  DE 
PAGAMENT

 
160.816,10 €

2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos:

 1. Exercici en curs        IMPORTS

Pressupost inicial d'ingressos 1.272.379,00 €

Modificacions d'ingressos 54.079,82 €

Pressupost definitiu d'ingressos 1.326.458,82 €

Drets reconeguts 1.380.597,80 €

Devolucions 8.801,33 €

Baixes 11.796,81 €
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Drets reconeguts nets 1.368.800,99 € 

Recaptació neta 1.242.264,38 €

Obligacions pendents de cobrament 126.536,61 €

2.  Exercicis tancats  

Drets pendents cobrament inici exercici 469.850,81 €

Baixes/modificació saldos 10.667,03 €

Recaptació 207.385,73 €

Drets pendents cobrament final exercici 251.798,05 €

TOTAL  DEUTORS  PENDENTS  DE 
COBRAMENT

 378.334,66 €

 
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici:
 

a)      Drets Reconeguts nets
b)      Obligacions reconegudes netes
 

1.368.800,99 €
1.104.857,06 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI 263.943,93 €

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

42.833,48 €

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT 221.110,45 €

 
2.1.4. Romanents de crèdit:

El total  de romanents de crèdit  disponibles ascendeix a un total  de 221.601,76€ 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 2017 270.697,72 € 

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 126.536,61 €

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 251.798,05 €

D’altres operacions no pressupostàries 62.258,62 €

- Saldos de cobrament dubtós -169.895,56 €

- Ingressos pendents d'aplicació

–  CREDITORS  PENDENTS  DE  PAGAMENT  AL  FINAL  DE 
L’EXERCICI 2017

 
199.225,00 €

De pressupost de despeses. Exercici en curs 119.915,08 €
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De pressupost de despeses. Exercicis tancats 40.901,02 €

De pressupost d'ingressos  

D'altres operacions no pressupostàries 38.408,90 €

- Pagaments pendents aplicació 0,00 €

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE L’EXERCICI 
2017 605.951,00 €

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 677.423,72 €

ROMANENT  PER  A  DESPESES  AMB  FINANÇAMENT 
AFECTAT 18.916,29 €

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS 658.507,43 €

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 
169.895,56€. 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

4t. Any 2013
5è any 2012
Anteriors 2011

5%
25%
25%
50%
75%
100%
100%

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  396.410,73€. (cap 1 a 7  ingrés 1.357.891.58€ – cap 1 a 
7 pagaments 961.480,85€).  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: 
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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 2017. 
 
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA:
 
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, que en termes consolidats 
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall.
 
Segon.- DONAR COMPTE del present acord, al Ple, en la primera sessió que hi hagi.
 
Tercer.-  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 rendir els comptes de l’exercici.

4) DONAR  COMPTE  DE  L’ACORD  ADOPTAT  PER  LA  JUNTA  DE  GOVERN  EN 
SESSIÓ DE DATA 7 DE JUNY DE 2018 APROVANT EL PADRÓ DEL CEMENTIRI 
MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2018

ACORD D’APROVACIÓ DEL PADRÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2018

6



Vist  el  padró  de  TAXA  PER  MANTENIMENT  DE  CEMENTIRI  MUNICIPAL 
d'aquest municipi corresponent a l'exercici 2018, per 370 liquidacions per un import total de 
6.570 euros.

Atès  que  la  recaptació  de  TAXA PER  MANTENIMENT  DE  CEMENTIRI  MUNICIPAL està 
delegada a la Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de gestió tributària.

D'acord amb les atribucions  que legalment tinc atribuïdes i  atès el  previst,  en l'article 53.1 
apartats g) i u) 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. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.-  Aprovar  el  corresponent  padró de la  TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL  de  l'exercici  2018  per  un  import  de  6.570,00  euros  corresponents  a  370 
liquidacions-rebuts.

Segon.-  Aprovar el traspàs a l’Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G), per al seu 
cobrament.

Tercer.-  Notificar el  present acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel  seu coneixement i 
efectes.

Quart.-  Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es  
realitzi per la seva ratificació. 

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

5) DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA  NÚMEROS  02/2018,  03/2018, 
04/2018 I 05/2018

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

6) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN  DE DATES 02/2018,  03/2018, 
04/2018 I 05/2018

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.

La Sra. Olga Saus manifesta que a la Junta de Govern de data 12 d’abril  de 2018, es va 
aprovar el pressupost presentat per l’empresa “Serveis Públics d’Acció Social de Catalunya” 
per la redacció de l’estudi per la posada en funcionament del Centre de Dia de Guardiola de 
Berguedà, per la suma de 2.500,00 € i volen saber en què consisteix l’estudi i en quina fase 
està.

El Sr. Alcalde respon dient que ja fa temps que estan perseguint l’obertura del centre de dia i  
s’ha demanat a aquesta empresa que faci un estudi previ per saber com està la comarca, les 
places que són susceptibles de necessitar-se, quins equipaments fan falta,..., i estan redactant 
aquesta memòria. I que els hi ha recomanat la Diputació.

La  Sra.  Secretària  intervé  i  manifesta  que  de  tirar-se  endavant,  la  gestió  hauria  d’anar  a 
concurs.
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La Sra. Olga Saus exposa que ella creia que l’estudi estava fet.

El Sr. Alcalde respon dient que n’hi havia un de fet però s’ha d’anar actualitzant perquè han 
sortit noves figures des de la Generalitat relatives al tractament de les persones que cal tenir en 
compte, com ara els SAR que són centres assistencials rurals, per donar resposta als nuclis  
més rurals.

La Sra. Saus demana si l’estudi surt dels fons de l’Ajuntament, i quin termini tenen per fer-lo.

El Sr. Alcalde respon dient que sí, i que no creuen que triguin gaire.

7) INFORMES D’ALCALDIA

El Sr. Josep Lara informa que es va fer el concurs de la piscina, només es va presentar un grup  
de persones, i s’obrirà per Sant Joan.

La Sra. Olga Saus manifesta que creuen que va sortir tard, i que si s’haguessin presentat més  
ofertes potser no haurien arribat a termini a obrir per Sant Joan.

La Sra. Secretària intervé i manifesta que ha sigut culpa seva, que té molta feina i que no ha 
tingut temps per poder treure el concurs abans.

El Sr. Alcalde informa que demà surten publicades al BOP i a la web les subvencions per a 
entitats, que d’acord amb el que es van comprometre han doblat la partida, concretament és de 
8.250,00 €, i han tingut en compte els suggeriments que van proposar, informa que han sortit 
3.000 € per esports, 2.500 € per cultura, 2.500 € per educació i 250 € per demandes socials.

Informa també,  que s’ha arranjat  la carretera de Cal  Companyó amb una  subvenció de la 
Generalitat, que el Boris ja explicarà més detalladament.

Exposa que el proper 1 d’octubre s’engegarà el porta a porta, que va vinculat amb el Consell 
Comarcal i a finals de juny començaran les reunions veïnals i amb entitats per explicar-ne el 
funcionament; que inicialment la idea era engegar-ho amb 3 o 4 pobles però en formaran part 
uns 13 municipis, i amb 1 any està previst implantar-ho a tot el Berguedà.

La Sra. Olga Saus exposa que volen fer-hi una aportació, que estan d’acord amb el porta a 
porta, així com amb qualsevol sistema que incrementi el reciclatge; però veuen que fa falta  
molta pedagogia a la població i a nosaltres mateixos, i creuen que l’Ajuntament també pot fer 
molt més per començar a reciclar; com ara fomentant el reciclatge al mercat municipal i amb els 
residus generats per la brigada, com ara al tallar la gespa dels jardins.

El Sr. Alcalde respon dient que hi estan d’acord i que en prenen nota i no hi ha d’haver cap  
problema. Afegeix que una de les primeres actuacions que es faran des del Consell Comarcal,  
creu que el 25-26 de juny, és una presentació per càrrecs electes, que ja els farà arribar la  
informació.

El Sr. Ferran Sayes demana, a nivell de Guardiola, fins a quin punt està avançat el format per 
distribuir-ho, si hi haurà varies illes, si s’anirà amb xip,....

El Sr. Alcalde respon dient que a les jornades formatives que es faran hi haurà els tècnics de 
l’empresa que ho portarà a terme que, en principi està previst que hi haurà una sola illa a 
Guardiola, galledes amb xips,...., que està tot molt pensat i que els tècnics ho explicaran de  
forma molt detallada.

La Sra. Olga Saus demana si com a Ajuntament es farà formació al poble.

El Sr. Alcalde respon dient que la formació es farà des del Consell.
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El Sr. Marc Calmet informa de les seves regidories, en concret que s’ha fet una reunió amb la 
Diputació de Barcelona, concretament amb la delegada d’esports, per exposar-li les necessitats 
del poble, i els va comentar que potser vindria al poble per veure la infraestructura existent i les 
mancances que hi ha.

La Sra. Olga Saus demana si en relació a la infraestructura es refereix al camp de futbol.

El Sr. Calmet respon dient que es refereix al camp de futbol i a la pista poliesportiva coberta.

Afegeix que aquesta primavera han tingut diversos actes, un d’ells ha sigut el rally de cotxes, 
que ha tornat a tenir molt èxit i es va aprofitar per poder dur a terme un cap de setmana dedicat  
al  motor;  també  es  va  fer  la  caminada  popular,  la  mini  BTT,  (agraeix  a  l’AMPA la  seva  
implicació) i també l’Orbea Cadí Challenge, que malgrat la pluja, va tenir molt bona acceptació.

El Sr. Ferran Sayes demana com està el tema dels cursets de natació.

El Sr. Marc Calmet respon dient que s’hi està treballant, i que aquest any potser hauran de fer 
algunes modificacions.

En relació a la regidoria de joventut, exposa que un any més han continuat amb els autocars de 
Patum que aquest any s’ha ampliat un dia més.

Informa que fa uns dies hi va haver una esllavissada a la C-16, que es va estar una estona 
incomunicat, i que com a Ajuntament es va anar a oferir pel què fes falta, especialment per 
oferir menjar i beure pels camioners que havien quedat atrapats al polígon.

La Sra. Olga Saus exposa que tenen entès que l’entitat del futbol ha demanat una reunió amb 
l’equip de govern i els regidors de Junts per Guardiola, i volen saber si es farà aviat.

El Sr. Alcalde respon dient que van entrar una instància i que ja la convocaran.

La Sra. Olga Saus demana si l’estació de trail està en marxa, i volen saber si s’ha inaugurat, i  
com està el tema perquè han vist que hi ha una pàgina web on hi ha tota la informació però no  
en saben res més.

El Sr. Calmet contesta dient que és una proposta del regidor d’esports del Consell Comarcal, i 
que hi ha moltes coses que se li  escapen perquè no se li han traslladat, però que a nivell 
general  comprèn una sèrie de circuits marcats; Guardiola, La Pobla i  Bagà, són centres de 
sortida i arribada. Guardiola oferirà serveis, i s’està treballant amb el fet que la piscina fos un 
dels punts de servei, amb una aplicació de mòbil.

El Sr. Alcalde afegeix que encara no s’ha inaugurat perquè s’estan ultimant detalls perquè és un 
projecte de molta envergadura però està previst que s’inauguri més endavant.

El Sr. Ferran Sayes demana perquè a les fites hi costa el nom “station de trail”.

El Sr. Alcalde respon dient que és una marca registrada francesa que es diu així i que té la seva 
seu a Grenoble.

La Sra. Olga Saus manifesta que en relació a la caminada vol fer una aportació i és que hi  
havia informació confusa entre el cartell i la informació que hi havia al facebock, que hi estiguin  
alerta; i vol proposar que es senyalitzi o s’identifiqui el punt d’arribada sobretot per la gent que 
és de fora.

El Sr. Marc Calmet respon dient que li sembla correcte, i puntualitza que quan fan el marcatge 
moltes vegades es troben que els han tret les cintes, que un any ho van marcar amb esprai  
però costa de marxar; i que ho tindrà en compte.
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La Sra. Sílvia vol fer una aportació i proposa que al cartell o a la informació de la caminada en  
algun lloc hi surti la ruta o el desnivell, perquè la gent pugui decidir si es veu amb cor de fer-la o  
no.

El Sr. Calmet manifesta que hi ha hagut anys que la ruta ha sigut més llarga i més dura, i se  
n’ha fet més d’una, però això logísticament ho complica molt,  i  aquest any es va optar per  
fer-ne només una i més assequible per tothom.

La Sra. Sílvia Campoy respon dient que ella la va fer i li va agradar molt però que troba a faltar  
saber el desnivell o cap on va.

La  Sra.  Olga  Saus  exposa  que  en  relació  al  mapa  de  soroll,  ells  han  presentat  unes 
al·legacions i vol saber si se n’han presentat més i si es resoldran.

El Sr. Calmet respon dient que hi ha les seves al·legacions i unes altres que s’han presentat, i 
quan s’acabi el període d’al·legacions s’han de resoldre.

La Sra. Saus demana informació respecte a com està el projecte de la via blava, i en concret  
volen saber quina ruta farà per dins del municipi.

El Sr. Alcalde respon dient que aquest projecte el fa la Diputació de Barcelona, que és des de 
Castellar de N’Hug al Prat de Llobregat.

La Sra. Sílvia Campoy demana si es pot veure.

La Sra. Olga Saus contesta dient que està penjat a la web de la Diputació però que és molt  
genèric i no es veu exactament per on passa del municipi.

El Sr. Alcalde exposa que ho demanarà i els farà arribar una còpia del traçat de Guardiola.

El Sr. Boris Lapuerta informa de les seves regidories, en concret exposa que s’ha arreglat el 
camí de Cal Companyó cap a Brocà, en concret s’ha formigonat un tram, pensant especialment 
en la pluja i el fred, era una demanda de feia temps i s’ha pogut dur a terme gràcies a la  
subvenció de la Generalitat. 

Afegeix que a la pista de Sant Genís de Gavarrós s’ha col·locat una barana nova i s’ha fet una 
escullera, en un lloc on a l’hivern s’hi fan clapes de gel; es van tallar els pins del costat de la 
carretera ja que hi havia el perill que s’esllavissés i es va arreglar l’escala de l’Església de Sant  
Genís. És una actuació que es va demanar que es realitzés des del parc Natural.

S’ha renovat el PVI per quatre anys més, i aquest any s’arranjarà la pista asfaltada del Jou, la  
pista de Torre de Foix, també des del  Xalet de la Diputació fins a Cal Muntaner,  la de les  
antenes, cap del Tossal, i la Vinya Vella.

La Sra. Olga Saus exposa que si no recorda malament a la pista del Xalet hi ha una barrera.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que sí, que hi ha una barrera i que s’arranja per un tema de  
prevenció d’incendis no pel trànsit d’usuaris.

Informa que han pogut aconseguir la trobada gegantera del Bages-Berguedà, que està previst 
que de cara a l’any que ve vinguin 20-30 colles a l’abril-maig.

S’ha fet la plantada d’arbres i de flors amb els nens de l’escola, es van plantar més de 400 flors, 
i arbustos, que una part la paga el parc natural i l’altra va a càrrec de l’Ajuntament.

Els convida i els fa partícips de la revetlla de Sant Joan.

En  relació  al  tema  de  Sant  Joan,  la  Sra.  Olga  Saus  demana  si  es  farà  a  la  Plaça  de 
l’Ajuntament, tal i com diuen els cartells.
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El Sr. Boris Lapuerta respon dient que sí, que hi ha un tros de plaça que quedarà tancat, però la 
resta de la plaça quedarà accessible.

El Sr. Alcalde afegeix que la idea era que la plaça estigués acabada per Sant Joan, però que 
amb les pluges no s’ha endarrerit. Que es prendran les mesures de seguretat corresponents 
però s’ha cregut oportú fer-la aquí.

La Sra. Olga Saus manifesta que hi ha informacions confuses perquè el cartell diu una cosa i al  
facebock una altra concretament el traçat del correfoc és diferent, les hores són diferents, i vol  
saber quin dels dos és el fiable.

El Sr. Boris Lapuerta respon dient que es deu haver agafat alguna cosa de l’any passat, i que ja 
ho mirarà i ho rectificarà.

El Sr. Alcalde afegeix que la informació correcta és la que hi ha al cartell.

La Sra. Olga Saus demana perquè per la festa de Sant Marc no es va pujar amb el vehicle de 
l’ADF.

El Sr. Boris Lapuerta exposa que l’ADF està format per gent voluntària, i que si es pot es fa el  
servei i si no es pot, no es fa; i que ara per poder utilitzar el vehicle s’ha de disposar d’un carnet  
que no té tothom.  

La Sra.  Olga Saus demana informació respecte a  la subvenció  d’arranjament  del  pont  del 
Collet, que entén que és el que va a la central hidroelèctrica. I si la subvenció es va demanar  
pels dos o només per un.

 El Sr. Alcalde respon dient que el 15 de desembre va sortir una convocatòria extraordinària de 
la Diputació de Barcelona per equipaments municipals i patrimonials; es van presentar 6 o 7 
subvencions, entre elles els dos ponts. Els tècnics van primer la concessió de l’ajut per aquest  
pont  perquè  era  el  que  tenia  més  problemes  estructurals,  i  ens  han  concedit  50.000  €  a 
executar durant l’any 2019.

El Sr. Ferran Sayes exposa que ha vist que ha sortit una nova línia de subvencions i vol saber 
què és.

El  Sr.  Alcalde  respon informa que  ara  no  té  els  números  exactes,  que  és  una  subvenció 
extraordinària de la Diputació que va sortir la setmana passada, i si no recorda malament han 
donat 7000 € pel que queda de 2018 i 28.000 € pel 2019; que són programes complementaris 
que treu la Diputació de tant en tant atorgant un import en funció del nombre d’habitants i d’uns  
barems que tenen establerts.

El Sr. Sayes demana a què es destinaran.

El Sr. Alcalde respon dient que tenen molts objectius però que encara s’ha de concretar.

La Sra. Olga Saus exposa que en relació al mapa de patrimoni que els van fer arribar no hi ha  
totes les fitxes.

El Sr. Boris respon dient que hi surten les que van quedar definitives, i les que no es veuen,  
queden a l’Ajuntament en forma de document.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha d’aprovar o no o si sortirà publicat definitivament.

El  Sr.  Alcalde respon dient  que el  mapa està  obert  sempre,  que es  poden fer  aportacions 
sempre, i que s’hi incorporen un cop siguin validades pels tècnics corresponents.

El Sr. Boris manifesta que més endavant s’exposarà el mapa de patrimoni al poble, que estan 
mirant com ho faran, però que volen que tothom ho sàpiga, però que falta polir detalls abans de 
fer-ho.
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La Sra. Olga Saus manifesta que han vist a través d’una notícia que es millorarà l’accés a Sant  
Llorenç.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  s’ha  demanat  a  la  Diputació  de  Barcelona  un  estudi  per 
millorar-ne l’accés amb autocar.

El Sr. Ferran Sayes demana si existia un estudi previ.

El Sr. Boris Lapuerta respon dient que és una demanda que es feia a Diputació des de feia  
anys.

El Sr. Alcalde afegeix que de moment s’ha fet l’estudi i que ja es veurà quan es tira endavant,  
perquè és un pressupost molt elevat el de l’obra a fer.

La Sra. Olga Saus demana com està la Mina de Petroli.

El Sr. Alcalde respon dient que està igual, que la setmana passada va parlar amb la propietat,  
que li han fet arribar una documentació i que s’ha de contrastar.

La Sra. Olga Saus manifesta que tenen constància que hi  ha uns problemes de goteres a 
l’escola i al local de l’AMPA, i al centre cívic, i si tenen prevista alguna intervenció.

El Sr. Alcalde respon dient que respecte al centre cívic, ho van mirar, i el paleta ho ha d’acabar 
de revisar, que demà es veuran per poder-ho fer com més aviat millor. I que en relació al tema  
de l’escola, van fer pujar un tècnic del departament i juntament amb el director van anar a veure  
la  teulada,  i  va  dir  que  ells  farien  les  millores  però  estaven  pendents  de  tenir  partida 
pressupostària amb el nou govern; si triguen gaire ho haurà d’assumir l’Ajuntament.

La Sra. Olga Saus exposa que al cine petit al WC, es va espatllar la finestra.

El Sr. Alcalde respon dient que van petar el vidre, amb un atac de vandalisme, i que està previs  
que ho arreglin.

La Sra. Sílvia exposa que amb motiu de la festa de la truitada hi va haver queixes perquè  
només es repartia una truita per persona i hi va haver persones que no hi podien anar i que es 
van quedar sense. I si tenen pensar de fer-hi algun canvi.

El  Sr.  Boris  contesta  dient  que  a  la  festa  de  la  truitada  hi  col·labora  molta  gent,  i  que 
l’Ajuntament més que res hi ajuda.

El Sr. Alcalde afegeix que es van veure desbordats per la presència de molta gent i van prendre 
aquesta decisió, no des de l’equip de govern sinó els mateixos que repartien.

El Sr. Calmet contesta dient que no és una festa de l’Ajuntament, que l’Ajuntament hi posa el  
material, la brigada,..... que és una festa en la que s’hi implica tothom. I nivell personal creu que 
no està malament fer-ho així perquè hi ha gent que n’abusa.

La  Sra.  Olga  Saus  exposa  que  és  una  bona  decisió  però  segurament  que  hi  ha  d’haver  
excepcions.

Demana  també  com  està  el  tema  de  les  regidories  de  la  Juanita  perquè  no  els  passen 
informació d’aquestes regidories. I vol saber si es fa alguna cosa al respecte.

El Sr. Alcalde contesta dient que al dia a dia es va fent, que s’han demanant les subvencions 
corresponents, i que es va treballant.

El Sr. Ferran Sayes demana si tenen previstes algunes mobilitzacions amb el projecte de Coll 
de Pal.
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El Sr. Alcalde respon dient que és un tema molt local de Bagà i que no els afecta, que en un  
principi el municipi es veia afectat per una previsió d’un aparcament però ha quedat descartat i  
no els afecta com a Ajuntament.

La Sra. Olga Saus informa que el 30 de juny i 1 de juliol organitzen la setmana de l’energia per 
tercer any i que realitzaran un seguit d’actes, que els conviden anar-hi.

8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

S’han anat formulant durant els informes d’Alcaldia.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.14 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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