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04/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 26 DE MAIG DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
vint-i-sis de maig de 2014, sota la presidència de l’Il.lma Sra. Alcaldessa Montserrat Ribera i 
Puig, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en primera 
convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Josep Pere Lara i Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero, 
Sr. Francisco Sanz i Arcusa, la Sra. Isabel Argenté i Casals, el Sr. Marc Calmet i Calveras i 
Sra. Alba Noguera i Gordo.  
 
Excusen la seva assistència les regidores Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez i Sra. Raquel Pérez 
i Mas. 
  
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, la  Sra. Alcaldessa obre la sessió, amb subjecció a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1) ACORD D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ 

PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE PLANEJAMENT URBANÍSTIC 
VIGENTS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 275 REFERENT A LA IMPLANTACIÓ D’USOS 
COMPLEMENTARIS D’INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS TÈCNICS EN ELS 
EQUIPAMENTS EXISTENTS 

 
 
I.- En sessió plenària celebrada en data 21 de març de 2014, es va aprovar inicialment la 
modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de 
Guardiola de Berguedà redactada pels serveis tècnics municipals, relativa a l’article 275 
referent a la implantació d’usos complementaris d’infraestructures de serveis tècnics públics en 
els equipaments existents. 
 
II.- L’expedient va ser sotmès a informació pública mitjançant anuncis inserits en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 3 d’abril de 2014, en el diari “Regió 7.” del dia 26 de març de 
2014, al tauler d’edictes d’aquest ajuntament i a la plana web municipal, durant el termini d’un 
mes, finalitzant aquest el dia 3 de maig de 2014, sense que es formulés cap  reclamació ni 
al·legació, segons consta en el certificat del Secretari de la Corporació que es troba a 
l’expedient. 
 
Atès allò que s’estableix als articles 85 a 100 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, i articles 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, aquest últim amb les 
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modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de Mesures per a la 
modernització del govern local.  
 
Es proposa a l'AJUNTAMENT PLE l'adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR PROVISIONALMENT la proposta de modificació puntual de les normes 
subsidiàries de planejament urbanístic del municipi de Guardiola de Berguedà redactada pels 
serveis tècnics municipals, relativa a l’article 275 referent a la implantació d’usos 
complementaris d’infraestructures de serveis tècnics públics en els equipaments existents. 
 
Segon.- Trametre l’expedient complet a l’òrgan autonòmic competent per tal que atorgui 
l’aprovació definitiva. 
 
Tercer.- Notificar aquest acord als Serveis Tècnics Municipals per al seu coneixement i efectes. 

 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU. 
 
 

2) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
EN SESSIÓ DE DATA 12 DE MAIG DE 2014 ACORDANT LA D’INTERPOSICIÓ DE 
RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 158/2014 DICTADA PEL 
JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE BARCELONA 

 
La Junta de Govern Local, en sessió de data 12 de maig de 2014, va adoptar per majoria 
absoluta dels seus membres, l’acord que es transcriu a continuació:  
 
ACORD D’INTERPOSICIÓ DE RECURS D’APEL·LACIÓ CONTRA LA SENTÈNCIA NÚM. 
158/2014 DICTADA PEL JUTJAT DEL CONTENCIÓS-ADMINISTRATIU NÚMERO 10 DE 
BARCELONA DE DATA 24 D’ABRIL DE 2014 EN EL RECURS ORDINARI 259/2013 
ESTIMANT LA DEMANDA INTERPOSADA PER LA SUBDELEGACIÓ DEL GOVERN 
CONTRA L’ACORD PLENARI DE DATA 17 DE JUNY DE 2013 APROVANT LA VOLUNTAT 
DEL MUNICIPI DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ D’EXERCIR LA SEVA SOBIRANIA FISCAL 
 
El Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en sessió de data 17 de juny de 2013, va 
acordar per majoria absoluta dels seus membres: 
 

- Manifestar la voluntat del municipi de Guardiola de Berguedà d’exercir la seva 
sobirania fiscal. 
 

- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 
Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 
 

-Notificar l’acord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, al 
Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 
Contra el referit acord, la Subdelegació del Govern a Barcelona, va interposar recurs 
contenciós-administratiu, el qual s’ha tramitat davant del Jutjat Contenciós-Administratiu 
número 10 de Barcelona, amb el número de recurs 259/2013. 
 
En data 24 d’abril de 2014, el Jutjat va dictar sentència, en la qual va acordar estimar el recurs 
contenciós-administratiu interposat per la Subdelegació del Govern , amb imposició de les 
costes a aquest Ajuntament. 
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Considerant que la sentència no es troba ajustada a dret, i tenint en compte que d’altres Jutjats 
contenciosos administratius han inadmès a tràmit la demanda presentada per la Subdelegació 
del Govern contra els mateixos acords adoptats per altres municipis, que aquest Corporació 
considera pertinent la interposició de recurs d’apel·lació contra la referida sentència. 
 
Vist, el què s’ha deixat exposat, la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, per majoria absoluta dels seus membres i amb l’abstenció del regidor Sr. Jordi 
Carreras i Granero, acorda: 
 
 
Primer.- Interposar recurs d’apel·lació contra la sentència número 158/2014 dictada en data 24 
d’abril de 2014 pel Jutjat contenciós-administratiu número 10 de Barcelona. 
 
Segon.- Comunicar al present acord a l’ACM. 
 
Tercer.- Donar compte del present acord en el proper Ple que se celebri. 

 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
Atès que el proper Ple Ordinari coincideix amb el divendres de corpus, s’acorda traslladar el Ple 
Ordinari al dilluns dia 16 de juny a les 21:00h. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:20, de tot el qual s’estén 
la present acta per mi la secretària que dono fe.  


