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07/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 22  DE SETEMBRE 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-dos de setembre 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 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. Maria-Isabel Pérez Jiménez.  
 
Excusa la seva assistència la regidora 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) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EL DIA 16 DE JUNY I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CELEBRADA EN DATA 28 DE JULIOL DE 2014 

 
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 16 de juny de 2014 i de l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada en data 28 de juliol de 2014.  
 
Per part de la regidora Sra. Isabel Pérez es posa de manifest que als informes d’Acaldia, 
concretament a la pàgina 5 de l’acta de data 16 de juny hi ha una errada quan es fa referència 
a l’adjudicació de la gestió del servei de Bar de la piscina, es diu Llar del pensionista dons cops 
quan el darrer paràgraf fa referència a la piscina. 
  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Aprovar per unanimitat i amb l’esmena introduïda durant el torn de debat del redactat de 
l’acta de la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació del dia 16 de juny de 2014 i de 
l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 28 de juliol de 2014.  
 
 

2) ACORD D’APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST 2013 
 
 
Un cop els Estats i Comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 van ser sotmesos a informe de 
la Comissió Especial de Comptes en data 30 de juny de 2014. 
 
Exposat el Compte General, al públic en el Butlletí Oficial de la Província del dia 10 de juliol de 
2014, pel període reglamentari, no s’han registrat reclamacions, al·legacions ni observacions 
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Complertes totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març Text  Refós de  la Llei  reguladora de les Hisendes 
Locals 
 
El Ple de l’Ajuntament, per unanimitat,  ACORDA 
 
1r.- APROVAR definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013, integrats 
pels següents estats bàsics: 
 
- Balanç de Situació 
- Compte de Resultats 
- Liquidació del Pressupost 
- Estat demostratiu dels drets a cobrar i les obligacions a pagar corresponent a exercicis 

tancats 
- Estat de Tresoreria 
- Balanç de Comprovació 
- Estat de modificació de crèdit 
- Estat de romanent de tresoreria 
- Estat de situació de moviment d’operacions no pressupostàries 
 
2n.- APROVAR definitivament la documentació complementària integrada pels justificants dels 
estats i comptes anuals i pels annexos següents: 
 
- Relació de modificacions de crèdit de despeses i de les previsions d’ingressos inicialment 

aprovades 
- Relació de les rectificacions i anul·lacions de drets i obligacions dels pressupostos tancats 
- Actes d’arqueig d’existència en caixa 
- Relacions nominals de deutors i creditors 
 
3r.- TRAMETRE aquests comptes, esdevinguts com a resultat de l’exercici econòmic 2013, a la 
Sindicatura de Comptes d’acord amb el que determinen els articles esmentats. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU i l’abstenció de la regidora de PM. 
 
Durant el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que un cop fet el Dictamen de la Comissió 
Especial de Comptes, es va sotmetre l’expedient a informació pública, durant el qual no hi van 
haver al·legacions, i ara s’ha de sotmetre a votació del Ple i remetre a Sindicatura de Comptes. 
 
 
 

3) MOCIÓ PRESENTADA PEL CONSELL COMPARCAL DEL BERGUEDÀ PER A 
SOL.LICITAR LA GRATUÏTAT DEL DESPLAÇAMENT PER A L’ALUMNAT 
D’ENSENYAMENT OBLIGATORI RESIDENT AL MUNICIPI ON ESTA UBICAT EL 
CENTRE ESCOLAR 

 
En determinades zones de Catalunya, com és el cas del Berguedà, es dóna la situació 
d’alumnes d’ensenyament obligatori que, tot i estar escolaritzats en el seu municipi de 
residència, han d’efectuar desplaçaments importants, tant en distància com en temps, per 
assistir a l’escola. Molt sovint aquests desplaçaments són d’una envergadura similar, o fins i tot 
major, als que realitzen alumnes que resideixen en un municipi diferent al que està ubicat el 
centre escolar. A més, és important destacar que molts d’aquests desplaçaments s’han de 
realitzar, totalment o parcialment, per camins rurals i això comporta que, en cap cas, es pugui 
disposar de transport escolar col·lectiu. També cal tenir present que determinats 
desplaçaments, tot i no ser de molta distància, no es pot plantejar fer-los a peu perquè 
discorren per trams de carretera i es podria veure afectada la seguretat de l’alumnat. 
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Si bé la normativa aplicable només garanteix la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat que 
resideix en un municipi diferent del que s’ha d’escolaritzar, no és menys cert que aquesta 
normativa també permet que es puguin equiparar ambdues situacions. De fet, temps endarrere, 
a la pràctica, aquesta equiparació ja es produïa. Cal entendre que l’equiparació es realitzava en 
base al reconeixement que, d’altra manera es produïa, tot i que no de dret sí de fet, un clar 
greuge comparatiu. 
 
És fàcil entendre que aquest rigor en l’aplicació de la normativa, en el sentit de només garantir 
la gratuïtat del desplaçament de l’alumnat resident en un municipi diferent del que està 
escolaritzat, estigui motivat per l’actual conjuntura econòmica. Aquesta situació que està 
comportant un esforç complementari per a les administracions també el comporta per a les 
famílies , just en el moment que, precisament resulta més complicat. 
 
Cal afegir, a més, que l’esforç complementari d’aquestes famílies, de cara al curs vinent, 
encara serà major si es té en compte que, per aplicació dels criteris dictats pel Departament 
d’Ensenyament per a l’atorgament d’ajuts de menjador, serà molt freqüent que el cost que 
hagin de suportar per l’ús del servei de menjador s’incrementi substancialment. I aquesta, en el 
seu cas, no es una qüestió gens menor si es té en compte que la despesa és ineludible, 
precisament per la distància de l’escola al seu domicili. 
 
Per tot l’exposat, s’acorda: 
 
Primer.- Demanar al Departament d’Ensenyament l’equiparació de tractament, pel que fa al 
desplaçament entre l’alumnat resident fora del municipi on està ubicat el centre escolar i el que, 
residint al mateix municipi, té el domicili a una distància considerable de l’escola. 
 
Segon.- Subsidiàriament, demanar al Departament d’Ensenyament que estableixi un sistema 
de beques per al desplaçament pels alumnes d’ensenyament obligatori residents al municipi on 
estan escolaritzats pels cassos en què han d’assumir la totalitat del cost del menjador escolar i 
que, per la distància entre el centre escolar i el seu domicili, necessàriament han d’utilitzar el 
servei escolar de menjador. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Berguedà. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor 
dels regidors de CIU i 1 de la regidora de PM. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que aquesta moció és per demanar la gratuïtat 
del servei de transport dels alumnes que tot i residir en el mateix municipi on tenen el centre 
escolar, resideixen a una certa distància de l’Escola. 
 
El Sr. Lara manifesta que a través d’aquesta moció es demana que es tingui en compte la 
distància i no sols el municipi. 
 
El Sr. Carreres demana si és una llei de la Generalitat la que ho regula. 
 
La Sra. Alcaldessa respon dient que no que és una llei estatal. 
 
 

4) SUPORT DEL MÓN LOCAL A LA CONVOCATÒRIA DE CONSULTA SOBRE EL 

FUTUR POLÍTIC DE CATALUNYA DEL 9 DE NOVEMBRE DE 2014 

Com qualsevol altre poble del món, els catalans i catalanes tenim el dret a decidir el nostre 
futur en llibertat, un dret que està reconegut en els principals tractats internacionals. Un futur 
que s’emmiralla en un cultura, una llengua i unes tradicions pròpies avalades per segles i 
segles d’història que s’estronquen ara fa 300 anys, amb la Guerra de Successió, i amb els 
Decrets de Nova Planta que aboleixen les constitucions catalanes i les institucions pròpies.  

Aquest any 2014, també coincideix amb el centenari de la creació de la Mancomunitat de 
Catalunya, com a expressió institucional de la nostra voluntat d’autogovern, i amb el setanta-
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cinquè aniversari de l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet que va comportar la 
supressió de la Generalitat, l’exili republicà, l’inici de la dictadura i d’una cruel repressió, que va 
tenir una expressió especialment brutal en el posterior assassinat del president Companys. 

Enguany celebrem 5 anys de la primera consulta popular a Arenys de Munt, un fet que ens va 
fer adonar que aquesta via era possible, i que va evidenciar que hi havia molts catalans i 
catalanes que estàvem disposats a tirar endavant i a mobilitzar-nos per demostrar la voluntat 
majoritària del poble català de voler decidir el futur votant. La sentència del Tribunal 
Constitucional anul·lant part de l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya del 2006 
aprovat pel nostre Parlament i referendat pel poble de Catalunya va propiciar la primera 
manifestació multitudinària de rebuig a l’actitud del govern estatal l’any 2010. De llavors ençà 
n’han estat moltes més, amb la convocatòria de la societat civil i el suport de la majoria de les 
forces polítiques del país. Vam omplir Barcelona el 2012, vam travessar Catalunya amb la Via 
Catalana el 2013 i aquest onze de setembre de 2014 hem tornat a demostrar al món la 
rellevància i la transcendència del procés construint una V que des de la plaça de les Glòries 
s’ha estès per tot Barcelona. La mobilització popular i cívica de la ciutadania i les entitats, han 
exercit de pressió constant per garantir el procés. 

Una gran majoria social de Catalunya ens ha demostrat en els darrers anys que està a favor de 
l’autodeterminació dels pobles i que reivindica el dret a decidir i vol exercir-lo per tal de 
recuperar llibertats perdudes. Un moviment transversal tant a nivell territorial com social i polític 
perquè es sustenta en l’essència de la democràcia i, per tant, insta al Govern i al Parlament a 
prendre decisions que representin a la majoria dels catalans i de les catalanes. Davant aquesta 
reivindicació democràtica els partits polítics no s’hi poden girar d’esquena. Un moviment social 
que ha optat per la via pacífica, pel diàleg, per la defensa ferma d'uns objectius polítics clars, i 
que respon al genuí caràcter català, moderat però ferm en els seus objectius, vinculat a tota 
una història i tradició de compromís i activisme per la conquesta del seus drets ciutadans, 
socials i nacionals. 

Constatem que el procés que viu Catalunya ha de comportar, per a ser creïble i il·lusionant per 
a la ciutadania, el compromís de totes les forces polítiques d’iniciar una nova etapa del país 
marcada per la defensa i ampliació de l’estat de benestar, el combat contra l’atur, la pobresa i 
les desigualtats, i la lluita, sense excuses, ni treva, ni excepcions, contra la corrupció. 

La Nació Catalana, amb una llengua i una forma de vida pròpies en l’ordre social, econòmic, 
jurídic i polític té dret a la seva autodeterminació, com qualsevol altra nació. Aquest dret és un 
principi fonamental dels Drets Humans i està recollit en la Carta de les Nacions Unides així com 
també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics.  

El Parlament de Catalunya acaba d’aprovar per una majoria àmplia i transversal de les forces 
parlamentàries la Llei de consultes populars no referendàries i participació ciutadana, després 
d’haver seguit totes les passes que la legislació actual determina. Aquesta llei ha estat avalada 
pel Consell de Garanties  Estatutàries i dóna empara legal a la consulta sobre el futur polític de 
Catalunya. 

El president de la Generalitat de Catalunya, M. Hble. Sr. Artur Mas convoca a la ciutadania de 
Catalunya per la consulta del dia 9 de novembre de 2014, una consulta que hem demanat i que 
ens hem compromès a tirar endavant els ajuntaments catalans de forma reiterada.  

Els ajuntaments garantirem la llibertat individual i el procés democràtic, facilitant tots els 
recursos i les eines necessàries per fer possible la celebració de la consulta de forma 
coordinada amb el departament competent del govern de la Generalitat de Catalunya. Així 
mateix fem una crida a la ciutadania a participar-hi de manera activa, cívica i pacífica. 

ACORDS 

Primer.- Mostrar el suport a la convocatòria de la consulta del 9 de novembre de 2014, per 

decidir lliurement el futur de Catalunya dins l’exercici dels nostres drets democràtics i prendre el 

compromís de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb la realització de la mateixa, 
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facilitant tots els recursos i les eines necessàries per fer-la possible, fent una crida a la 

participació. 

 

Segon.- Donar ple suport al president i al govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya i 

als partits polítics que donen suport a la convocatòria i a la materialització de la consulta del 9 

de novembre dins el marc legal que és la Llei de consultes populars no referendàries i 

participació ciutadana, aprovada pel Parlament de Catalunya, ja que respon a la voluntat 

majoritària del poble català i dels seus representants. 

 

Tercer.- Comunicar aquest acord en el període de 5 dies des de la seva aprovació al president 

de la Generalitat de Catalunya i a la presidenta del Parlament de Catalunya i als grups 

parlamentaris. També a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació 

Catalana de Municipis (ACM) qui ho trametran de forma conjunta al president del Govern 

Espanyol, al president del Congrés dels Diputats, al secretari general de les Nacions Unides, al 

president del Parlament Europeu, al president del Consell de la UE i al president de la Comissió 

Europea. 

 

 
 
En el torn de debat el Sr. Jordi Carreras demana que es retiri la moció de l’odre del dia i s’ajorni 
fins que no estigui convocada la consulta. 
 
La Sra. Ribera respon dient que ella no hi està d’acord, que la llei de consultes està aprovada 
pel Parlament i que s’ha de donar suport al President. 
 
La resta de regidors acorden sotmetre el punt a votació i efectuada la votació aquesta és 
aprovada per majoria absoluta, amb 6 vots a favor dels regidors de CIU, 1 de la regidora de PM 
i l’abstenció del regidor de CIU Sr. Jordi Carreras i Granero. 
 

 
5) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 

 
La Sra. Alcaldessa informa dels següents extrems: 
 
Es va sol·licitar a la Diputació de Barcelona un canvi de la subvenció de 150.000,00 € de la 
Residència per carrers (125.000,00  €) i de 25.000,00 € per a la substitució de la barana del pont 
de la farmàcia i per la col·locació de tanques de contenidors de fusta a l’entrada de Ca l’Asensi, 
davant de Cal Ferrao, a la pujada del carrer Indústria, al Barri Bastareny,...afegeix que ara s’estan 
acabant de demanar els pressupost i es farà abans d’acabar l’hivern.. 
 
Avui s’ha aprovat per Junta de Govern la memòria d’ampliació del cementiri, amb la construcció de 
12 nínxols i la construcció d’una fossa comú. L’actuació es finançarà amb l’ajut del programa 
complementari de suport a les inversions financerament sostenibles de la Diputació de Barcelona. 
 
Ens han informat que se’ns ha concedit un ajut de la Diputació de Barcelona per dur a terme la 
senyalització turística del municipi. 
 
Es va fer un concurs per l’adjudicació de l’obra de substitució de la canonada d’aigua del Dipòsit 
fins a la Ctra. a Bagà; es van presentar 12 empreses, dilluns passat es varen obrir els sobres, i 
com que h havia propostes amb baixes temeràries se’ls ha requerit per tal que justifiquin la 
temeritat. 
 
De cara a la primavera està previst que s’impermeabilitzi el dipòsit, es netegi i s’adeqüi a la 
normativa actual, mentre durin les obres està previst que s’abasteixi a la població a través d’altres 
Fonts, amb la mateixa captació de Sant Llorenç i amb una cuba. 
 
D’aquí a pocs dies hi haurà la Festa del Mercat del Bolet, serà aproximadament igual que l’any 
passat, amb tastos, actuacions... 
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La Sra. Alba Noguera informa que ja s’han acabat les visites del tren; que hi ha hagut més visites a 
la ruta petita que era el pack Mina més carrilet, que a la grossa, perquè era més econòmica i a 
més era més curta i accessible. 
 
El Sr. Marc Calmet informa que es celebrar fer el 25

è
 aniversari de la Penya Blaugrana i es a filmar 

per Barça TV. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que enguany també s’ha celebrat el 50

è
 aniversari de Nits Musicals, i el 

25
è
 aniversari de la Festa del Barri Bastareny. 

 
Des de l’AMPA volen assumir la gestió del menjador, però ho van dir el dia 10 de setembre, i se’ls 
ha dit que si ho volen assumir ells, haurà de ser de ara al curs que ve. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que es vol tapar el llac e la Font de l’Avellaner perquè dóna molts 
problemes. 
 
La Sra. Isabel Pérez demana d’on vénen les granotes grosses que hi ha al poble. 
 
La Sra. Alcaldessa respon dient que deuen venir del riu. 
 
 
 

6) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
No n’hi ha. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:26 h , de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


