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03/2013 

 
 
 
 
 
 
 

ESBORRANY ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2.013 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
vint de setembre de 2.013, 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 ordinària 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 i la regidora Sra. Raquel Pérez i Mas.  
 
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez.  
 
En el moment d’iniciar-se la sessió, no hi és present el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras, el qual 
s’hi incorpora a les 21:04 hores. 
 
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) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 
CORPORACIÓ EL DIA 17 DE JUNY DE 2013 

 
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 17 de juny de 2.013.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 17 de juny de 2.013.  
 
 

2) MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA A 
TRAVÉS DEL GRUP DE CIU A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL  PEL DRET A DECIDIR 

 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte Nacional pel 
Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la societat catalana en el procés 
cap a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. A aquesta reunió 
constituent, presidida pel president de la Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una 



 2 

quarantena de persones en representació de partits polítics, associacions municipalistes i 
entitats culturals, cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals.  
 
L’Associació de Municipis per la Independència va ser membre constituent del Pacte com a 
mostra inequívoca i clara del nostre compromís en aquests procés . Ara volem demanar a tots 
els ens adherits que formalitzin també, de forma individual, la seva adhesió amb l’objectiu de 
sumar-s’hi per tal de facilitar el debat democràtic que comporta el dret a decidir, més enllà de la 
posició que finalment es defensi.  
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i la 
corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin l’expressió democràtica 
de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la consulta. Aquest suport majoritari és el 
que donarà legitimitat al procés i té la seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble 
recollida a tots els tractats internacionals i a la legislació catalana i espanyola.  
 
El poble de Catalunya ha manifestat recentment i de forma multitudinària en diferents 
manifestacions i actes, de forma democràtica, la voluntat d’autogovernar-se per expressar 
lliurement la cultura, llengua i identitat, amenaçades per un govern espanyol que les vol fer 
retrocedir. El nostre país, com qualsevol d’altre, té reconegut el dret a decidir el seu futur de 
forma lliure. La sobirania del poble no té barreres i mereix l’empara i el reconeixement de totes 
les institucions que ho han de fer possible. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la pluralitat 
d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha de ser, única i 
exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus ciutadans i ciutadanes.  
 
Per tot això, els grups municipals de CIU de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, proposa al 
Ple Municipal els següents, 
  
 
ACORDS 

 

Primer.- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la Plataforma 
www.dretadecidir.cat 

Segon.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es sumin també a 
aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i a la celebració d’una consulta sobre el 
futur polític de Catalunya. 

ercer.- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 
l’Associació de Municipis per la Independència.  

 

 
Per part de la Sra. Alcaldessa es procedeix a la lectura de la moció. 
 
En aquest moment, i essent les 21:04, s’incorpora al Ple el regidor Sr. Marc Calmet i Calveras. 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb set vots a favor (6 dels 
regidors de CIU i 1 de la regidora de PM), i amb l’abstenció del regidor de CIU, el Sr. Jordi 
Carreras i Granero, el qual manifesta que està en contra de la moció, no pel contingut, sinó per 
la forma. 
 
 

3) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ A FAVOR DEL MANTENIMENT DELS SERVEIS SOCIALS DE 
PROXIMITAT 

 
 

http://www.dretadecidir.cat/
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La proposat de l’Avantprojecte de Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local 
que el Govern de l’estat vol dur a terme per reestructura l’administració municipal a nivell 
estatal és una mesura altament ideològica que busca reduir a la mínima expressió l’estat del 
benestar i els serveis públics. 
 
Es tracta d’una reestructuració que, sota l’excusa de “racionalitzar l’estatut jurídic de 
l’administració local i garantir-ne la sostenibilitat”, a la pràctica deixarà sense competències clau 
als consistoris i carregar`pa a les comunitats autònomes amb un volum de feina insostenible. Si 
la llei es desenvolupa tal i com planteja l’avantprojecte, tots els ajuntaments amb menys de 
20.000 habitants només podran actuar en tasques tal com subministrament d’aigua, gestió de 
residus o enllumenat públic, qualsevol altre àmbit del municipi passarà a ser gestionat per la 
CCAA corresponent. 
 
A Catalunya els ajuntaments, que atenen des de la proximitat i des del localisme, amb un 
coneixement actualitzat de la situació a cada municipi, només es veuran capacitats per a fer un 
diagnòstic i remetre a la Generalitat  les necessitats de la seva ciutadania. En el cas de Serveis 
Socials, això és un cop mortal per als seus usuaris, ja que aquest traspàs de competències 
podria comportar una burocratització ineficaç i feixuga del procés d’atenció –amb capacitat per 
donar resposta tan sols als casos més urgents, amb persones en risc d’exclusió social. 
 
Es tracta, doncs, d’una interpretació en les activitats dels Ajuntaments que posa traves a la 
feina fins ara duta a terme i osa en perill l’atenció de la ciutadania en els moments de més 
necessitat. Aquest avantprojecte prioritza la contractació a empreses privades abans que 
l‘establiment o la continuïtat d’entitats públiques que a data d’avui treballen per garantir els 
drets dels habitants de cada municipi. Burocratitzar els Serveis Socials és condemnar a mort 
als seus usuaris, perquè la seva administració mecànica no pot sinó conduir a un model 
assistencialista que no pari a les necessitats concretes de cada cas. 
 
En l’actual realitat de patiment de sectors molt diversos i extensos de la ciutadania posar en 
perill el sistema de serveis socials de proximitat constitueix un atac frontal a la garantia dels 
drets individuals i col·lectius aconseguits amb molts esforços durant l’etapa democràtica i 
suposa un retorn a èpoques passades de precarietat social. Així mateix estaríem posant en 
perill in model de convivència, benestar, cohesió social, participació democràtica i qualitat de 
vida. 
 
Per aquest motiu, en aquesta moments que s’estan gestant els esborranys de reforma de 
l’administració local, la Diputació de Barcelona mostra la seva preocupació per les greus 
conseqüències que comportaria per a la dignitat de les persones, la convivència cívica i la pau 
social el desmantellament del model de serveis socials arrelat al territori i al servei de les 
persones, especialment els més vulnerablñs. Així mateix posem de manifest la importància dels 
Consells Comarcals com a òrgans gestors de la prestació de serveis d’aquells municipis. 
 
Per tot això, manifestem el nostre rebuig a l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració Local, i proposem un reforçament d’aquestes competències 
municipals. 
 
Per tot això el Grup de CIU a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents, 
 
 

A C O R D S 
 
 
Primer.- Rebutjar aquest avantprojecte de llei, que vulnera l’Estatut de Catalunya i la Llei de 
Serveis Socials. 
 
Segon.- En el cas que s’arribi a aplicar la modificació que planteja l’esmentat avantprojecte, es 
demana al Govern de la Generalitat que insti al Govern espanyol i als legisladors estatals –i 
també els de Catalunya- a mantenir la continuïtat del finançament de la part corresponent a 
l’Estat del Pla Concertat de Prestacions Bàsiques de Servis Socials per a les Corporacions 
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Locals, assegurant el manteniment i funcionament dels serveis socials de proximitat en els 
governs locals. La situació social actual justifica la nostra exigència que, a més, respecte al 
principi de subsidiarietat establert per la Unió Europea (article 5 del Tractat de la UE). 
 
Tercer.- Així mateix, en cas que a Catalunya no s’apliqués la proposa del Govern espanyol 
sinó que s’apliqués la llei catalana, s’insta al Govern de la Generalitat a garantir el finançament 
i el model actual a fi de mantenir els serveis socials de proximitat a tot el territori. 
 
Quart.- Exigir que les partides destinades a combatre la pobresa infantil siguin especialment 
augmentades, donada la situació de risc en que es troben el 26,4% dels menors de setze anys. 
 
Cinquè.- Exigir que aquests serveis continuïn sent competència essencial dels ajuntaments, 
qui a la pràctica ha demostrat la seva bona feina basada en la proximitat. 
 
Sisè.- Trametre aquesta Moció al Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
a les entitats municipalistes (ACM i FMC), al Col·legi Oficial de treball Social de Catalunya , el 
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya, el Col·legi Oficial de Pedagogs de 
Catalunya, Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya i el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de 
Catalunya.  
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

4) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ EN DEFENSA DE L’ESPORT AMATEUR CATALÀ 

 
 
Les actuacions de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de l’Estat realitzades en els últims 
mesos a les entitats esportives catalanes, adreçades no només a l’esport professional sinó 
també a l’esport de base i amateur, poden posar en risc la continuïtat d’aquestes entitats. 
 
Cal assenyalar, que el sistema esportiu català es sustenta en gran part en l’esport de base, 
infants i joves que realitzen activitats esportives en horari no lectiu. Aquestes activitats 
contribueixen a la seva formació personal i cívica, l’educació en valors, l’adquisició d’hàbits 
saludables, a la integració i a la cohesió social, pel que resulta important conservar-lo i 
impulsar-lo. 
 
El paper dels entrenadors i monitors dels equips no professionals és transcendental per a la 
supervivència de l’esport no professional, en la mesura que la seva dedicació és en gran part 
altruista i desinteressada. A canvi de la seva dedicació i compromís més enllà del que són 
estrictament les jornades d’entrenament, reben dels clubs una compensació econòmica que els 
permet també cobrir les despeses que els ocasiona. 
 
En l’àmbit esportiu i, concretament, en l’esport amateur, la relació entre les entitats esportives i 
moltes de les persones que presenten els seus serveis es veu com una relació de voluntariat, 
atès que realitzen la seva tasca moguts més per la motivació, la passió i el compromís que per 
l’obtenció d’un benefici econòmic personal. Sense aquestes persones, moltes entitats serien 
inviables. 
 
Aquestes actuacions han despertat una gran preocupació i inquietud en el conjunt d’aquest 
sector, ja que moltes d’elles s’han tancat amb sancions, que en certs casos, han estat molt 
elevades fruit d’interpretacions estrictes de la llei. 
 
En aquest marc, el dia 28 de maig de 2013, el secretari general de l’Esport, juntament amb el 
president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, varen fer arribar una circular a 
tots els clubs i entitats esportives catalanes informant de l‘acord a què s’ha arribat amb la 
inspecció de treball i Seguretat Social d’obertura d’un període de regularització voluntària fins el 
30 de setembre per als clubs i les entitats esportives. 
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En cap cas es vol instar a vulnerar la lli ni que el sector de l’esport pugui ser considerat com un 
col·lectiu que rep un tracte de favor. La nostra voluntat és que el marc normatiu s’adapti a la 
realitat del teixit esportiu del nostre país, ja que si es dóna compliment estricte a la normativa 
en matèria de seguretat social serà la fi de l’esport català, perquè l’estructura esportiva a casa 
nostra se sustenta gràcies a moltes persones que, de manera altruista, fan que es pugui tirar 
endavant l’activitat diària de l’esport en el nostre país. 
 
El futur de l’esport català requereix un abordatge en profunditat de la situació jurídica de els 
entitats esportives. Cal facilitar i adequar les obligacions que han de complir per garantir la 
supervivència del teixit associatiu, com a motor d’un sistema viable de foment de la pràctica 
esportiva des dels seus vessants educatius, de promoció d’hàbits saludables i de cohesió 
social. 
 
Des de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà ens posicionem al costat de les entitats 
esportives en defensa del nostre sistema esportiu i demanem al Govern de l’Estat i al Govern 
de la Generalitat l’adopció de mesures urgents per a afrontar la greu situació en la qual estan 
immerses. 
 
Per tot això el Grup de CIU a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, proposa al Ple de 
l’Ajuntament, l’adopció dels següents, 
 
 

A C O R D S 
 
 
Primer.- Instar al Govern de l’Estat a analitzar els resultats de les inspeccions de treball i 
Seguretat Social efectuades recentment a nombrosos clubs i entitats esportives, sense finalitat 
de lucre, principalment a Catalunya. 
 
Segon.- Demanar al Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social la suspensió temporal de les 
actuacions inspectores a les entitats esportives per regularitzar i definir el mar jurídic de les 
relacions de treball, col·laboracions i voluntariat als clubs i entitats esportives, amb caràcter 
retroactiu per a les entitats ja incorporades al procés d’inspecció. 
 
Tercer.- Instar al Congrés dels Diputats a adoptar canvis legislatius en matèria de cotització i 
liquidació de drets de la Seguretat Social de l’esport amateur i del voluntariat esportiu. 
 
Quart.- Atorgar caràcter informatiu i no sancionador a qualsevol acta oberta a entitats 
esportives sense ànim de lucre, en l’àmbit de l’esport no professional, quan hi hagi 
disconformitat entre els actuacions del club o entitat esportiva i la Inspecció de Treball i de la 
Seguretat Social, sempre que la tipologia d’aquestes disconformitats sigui coincident o habitual 
respecte a les detectades per la inspecció en altres clubs i entitats esportives, podent ser 
degudes a una insuficient claredat de la normativa aplicable. 
 
Cinquè.- Donar trasllat des acords al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats, al Senat, al 
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes 
(ACM i FMC), i a la Unió de Consells Esportius de Catalunya (UCEC) i a la Unió de 
Federacions Esportives de Catalunya (UFEC). 
 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
Prèviament als informes d’Alcaldia es proposa la incorporació de dos assumptes 
sobrevinguts, que han sorgit un cop convocat el Ple, i consistents en la proposta de 
designació de dues Festes del Calendari Laboral pel 2014, i una moció presentada des 
de l’AMI de suport al regidor de Torredembarra, el Sr. Lluís Suñé, acusat d’ultratge a la 
Nació Espanyola. 
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En primer lloc es procedeix a votar la urgència d’incorporació dels assumptes anteriorment 
citats. 
 

 
Sotmesa la urgència a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

5) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI 
LABORAL 2014 

 
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals, 
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes 
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius. 
 
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/83 correspon al Ple de 
la Corporació la proposta de festes locals. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Proposar com a dues festes locals, a incloure al calendari laboral de l’any 2.014, les 
següents: 

- Dia 25 d’abril de 2.014 
- Dia 19 de juny de 2.014 

 
Segon .- Comunicar aquest acord, a la delegació Territorial de Barcelona del Departament de 
Treball de la Generalitat. 
 

 
Sotmesa la urgència a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
En el torn de debat, la Sra. Alcaldessa manifesta que les festes municipals que es fixen cada 
any són el 25 d’abril (Sant Marc) i el 10 d’Agost (Sant Llorenç), però enguany i a l’escaure’s 
Sant Llorenç amb diumenge, s’escau designar un altre dia, i des de fa molt de temps que es 
proposa el dijous de Corpus, per la qual cosa, es proposa el dia 19 de juny de 2014. 
 
 

6) MOCIÓ DE SUPORT AL REGIDOR DE TORREDEMBARRA LLUÍS SUÑÉ, ACUSAT 
D’ULTRATGE A LA NACIÓ ESPANYOLA 

 
Lluís Suñé és regidor a l’Ajuntament de Torredembarra. L’any 2008, a través del seu blog 
personal, va difondre una imatge irònica a la qual criticava l’espoli fiscal que pateix Catalunya i 
el comparava amb una comunitat autònoma espanyola: Extremadura. Aquesta era una imatge 
present a les xarxes socials, que no havia creat ell i que, en tot cas, va fer ús pel seu dret a la 
llibertat d’expressió. 
 
Lluís Suñé ha estat acusat “d’ultraje a la nación española”, un delicte que a l’Estat espanyol és 
considerat molt greu. És per això que el procés pot acabar amb una multa de 145.000€ i 2 anys 
de presó. 
 
El regidor de Torredembarra és una persona reconeguda per la seva tasca i pel seu 
compromís, un regidor que expressa opinions polítiques lliurement i és per això que actualment 
és perseguit i pot ser condemnat. 
 
Per tot això, el ple municipal proposa els següents: 
 
ACORDS 
 

Primer.- Manifestar la voluntat de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, de donar suport a 

Lluís Suñé i exigir la retirada de la demanda. Exigir la posada en pràctica del dret a 
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l’autodeterminació, l’única sortida democràtica que pot posar fi al conflicte polític que enfronta 

al nostre poble amb els Estats i institucions que ens governen.  

Segon.- Animar al conjunt del país a difondre aquest cas.  

Tercer.- Donar suport institucional a en Lluís Suñé en aquest procés. Col·laborar en el procés 

de diferents maneres: fent-ne difusió i informant a la població que pot col·laborar 

econòmicament per afrontar les despeses del judici, així com a una possible multa, fent 

aportacions al següent número de compte: 0081-0321-51-0006517362. 

Quart.- Comunicar aquest acord a la plataforma ‘Lluís Absolució’, a la Junta d'Extremadura, al 

Govern espanyol i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb set vots a favor (6 dels 
regidors de CIU i 1 de la regidora de PM), i amb l’abstenció del regidor de CIU, el Sr. Jordi 
Carreras i Granero, el qual manifesta que s’absté perquè no coneix el cas, i per tant no 
defensarà un cas que no coneix, i que en tot cas, el defensi el seu advocat. 

 
 
7) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que el PUOSC, s’ha posposat fins el 2014. Al 2013 no hi ha inversions 
pels municipis, amb la qual cosa totes les peticions que es van fer pel 2013, passen al 2014 i tot 
s’allarga un any, essent el PUOSC pels períodes 2014-2017. 
 
La regidora de Sanitat, la Sra. Alba Noguera informa que des de Diputació de Barcelona, han 
comunicat que elaboraran elaboraran el projecte d’impermeabilització del dipòsit existent i de 
construcció d’un nou dipòsit. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que la idea és fer un dipòsit no petit i impermeabilitzar i remodelar 
l’existent, conectant-los de tal manera que es puguin netejar periòdicament. 
 
El regidor d’obres, el Sr. Francisco Sanz Arcusa, informa que ja estan les obres de la piscina, s’han 
fet ventilacions per tal que no es deteriori la maquinària i no hi hagi condensacions. 
 
La Sra. Alcaldessa afegeix que s’ha impermeabilitzat tot. 
 
El regidor d’ensenyament, el regidor Sr. Jordi Carreras, explica que les escoles han començat amb 
normalitat, que al menjador hi ha hagut canvis, ja que les noies de l’Escola Bressol donen suport al 
menjador. Afegeix que l’Ajuntament s’ha posat més seriós amb el tema dels impagats. 
 
La regidora Sra. Raquel Pérez demana si el pagament no es fa abans. 
 
La Sra. Alcaldessa, respon dient que abans sí que es feia així però ara no. 
 
El Sr. Jordi Carreras, informa que molts dels deutes que hi ha pendents són de persones usuàries 
de serveis socials, i que una part del cost s’assumeix des de serveis socials a través de les 
beques, i l’altra l’han d’assumir les famílies. Afegeix que hi ha famílies que mica en mica van 
pagant, però d’altres no, i per això, ara qui no estigui al corrent o no se li vegi voluntat no se li 
donarà el servei. 
 
El regidor de cultura, el Sr. Josep Lara, informa que la música començarà a l’octubre. 
 
El regidor d’esports, el Sr. Marc Calmet, informa que en relació al futbol s’han torbat que molts 
nens han anat a clubs federats i no hi ha gaires nens; afegeix que ara estan intentant a nivell del 
Consell Esportiu de fer una lligueta amb aquests nens. Afegeix que volen promocionar altres 
esports, i que es farà una reunió amb l’AMPA per veure quins esports poden tenir més sortida. 
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La regidora de comerç i festes, la Sra. Isabel Argenté informa que enguany la UBIC no vol 
col·laborar en l’organització de la Festa del Bolet i que per tant s’organitzarà tot des de 
l’Ajuntament, es convocarà una reunió amb la gent que hi vulgui col·laborar. Afegeix que aquest 
any s’intentarà concentrar totes les activitats al matí; que es farà l’esmorzar del boletaire, hi haurà 
els castellers de Berga, un taller de bolets pels nens i el tast a la una del migdia i l’entrega de 
primes a les 2 del migdia. 
 
El Regidor de cultura, el Sr. Josep  Lara, informa que demà hi ha l’entrega de premis del memorial 
Joan Ribera a Sant Llorenç. 
 
El regidor d’esports, el Sr. Marc Calmet informa que diumenge hi ha la Pujada en cost a Sant Julià 
de Cerdanyola, que hi haurà alguns carrers afectats, però que s’ha avisat als veïns perquè 
n’estiguin al corrent. 
 
 
8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
La Sra. Raquel Pérez demana si les darreres pintades de moltes botigues és a nivell particular o 
bé, perquè hi ha ajudes de l’Ajuntament. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que és a nivell particular, que l’Ajuntament únicament bonifica amb el 
95% de l’ICIO els arranjaments de façana en general. 
 
  
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:35 h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


