08/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores i tretze minuts
del dia vint de desembre de 2016, 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.
Juana Freixa i Codina, Sra. Olga Saus i Marginet i Sra. Anabel Franco i Santos.
Excusa la seva assistència el regidor Sr. Ferran Sayes i Jato.
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.
Amb caràcter previ, el Sr. Alcalde en nom de l’equip de Govern de l’Ajuntament de Guardiola
vol donar el seu condol al regidor Sr. Ferran Sayes, per la mort de la seva mare.

1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 20 DE
SETEMBRE DE 2016 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA
EN DATA 2 DE NOVEMBRE DE 2016
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 setembre de 2016, i de l’acta de la sessió extraordinària
celebrada en data 2 de novembre de 2016.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat, amb 4 vots a favor dels
regidors de CIU i 2 de les regidores de Junts per Guardiola, acorda:
Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta de la sessió de ordinària
celebrada el dia 20 de setembre de 2016, i de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en
data 2 de novembre de 2016.

2) ACORD DE MODIFICACIÓ DE L'ABAST DE LA DELEGACIÓ DE FUNCIONS EN LA
DIPUTACIÓ DE BARCELONA (GUARDIOLA DE BERGUEDÀ)
El Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, preveu a l’article 7 que les Entitats locals podran delegar en altres
Entitats locals, en el territori de les quals estiguin integrades, les facultats de gestió, liquidació,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic que els corresponguin.
D’altra banda, amb anterioritat a la present data, l’Ajuntament ha delegat altres facultats de
gestió dels ingressos locals mitjançant l’adopció dels corresponents acords plenaris.
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Per altra banda la importància que per al procediment tributari té la seguretat que l’òrgan
actuant és el competent, aconsellen la major clarificació possible pel que fa referència a l’abast
de les funcions concretes que s’exerceixen per l’Ens delegat. També els pronunciaments
jurisprudencials recentment coneguts fan convenient precisar amb el màxim rigor les facultats
que una Entitat local hagi delegat en l’Ens Supramunicipal.
Davant les consideracions precedents, es creu procedent modificar l'abast de la delegació de
les competències de gestió, de determinats ingressos de dret públic.
En virtut de tot això, es proposa al ple de l’Ajuntament que, amb el vot favorable de la majoria
absoluta del nombre legal de membres de la Corporació, adopti els següents

ACORDS
PRIMER.- Modificar l’abast de la delegació efectuada a la Diputació de Barcelona, a l'empara
del que preveu l'article 7.1 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat
per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, de les facultats de gestió de la Taxa per
prestació dels serveis de cementiri, per la qual cosa les funcions delegades d’aquest tribut
són les que a continuació s’especifiquen:
·
·
·
·
·
·
·

Notificació de les liquidacions practicades per l'Ajuntament
Dictar la provisió de constrenyiment
Recaptació dels deutes, tant en període voluntari com executiu
Liquidació d'interessos de demora
Resolució dels expedients de devolució d'ingressos indeguts
Resolució dels recursos que s'interposin contra els actes anteriors
Qualsevol altre acte necessari per a l'efectivitat dels anteriors

SEGON.- L’Ajuntament es reserva la facultat de realitzar per si mateix i sense necessitat
d’avocar de forma expressa la competència, les facultats d’aprovar determinades actuacions
singulars de recaptació, concedir beneficis fiscals, realitzar liquidacions per a determinar els
deutes tributaris o aprovar l’anul·lació, total o parcial, de les liquidacions, respecte d’alguns dels
tributs o ingressos de dret públic la gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de
Barcelona, quan circumstàncies organitzatives, tècniques, o de distribució competencial dels
serveis municipals, ho facin convenient.
TERCER. Correspon a la Diputació de Barcelona, a través de l'Organisme de Gestió Tributària,
en l'exercici de les funcions delegades de gestió, liquidació, inspecció i recaptació dels tributs i
altres ingressos de dret públic descrits en l'apartat primer d'aquest acord, establir els llocs i els
mitjans de pagament d'acord amb la normativa que sigui d'aplicació, l'Ordenança general de
gestió, inspecció i recaptació dels tributs i altres ingressos de dret públic i la normativa interna
de la Diputació de Barcelona reguladora de la prestació d'aquest servei.
QUART.- La delegació conferida de l’exercici de les competències descrites en aquest acord
es regeix per les següents regles:
Regla primera.- La delegació atorgada i les delegacions especificades en aquest acord
tenen caràcter general i una duració de dos anys a comptar des de la data d’acceptació
per part de la Diputació de Barcelona.
Tanmateix, el temps de durada de la delegació s'entendrà prorrogat tàcitament per
períodes consecutius d'un any, si cap de les dues parts no comunica la seva decisió de
donar-la per finida amb una antelació mínima de sis mesos.
Regla segona.- L’exercici de les facultats delegades s’ajustarà als procediments, els
tràmits i les mesures en general, relatives a la gestió tributària, que estableixen tant la
Llei d’hisendes locals com la Llei general tributària i les seves normes de
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desplegament, així com a allò que s’estableix en l’Ordenança general de gestió,
inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha
estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa interna de la Diputació de
Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
En particular, pel que respecta a la recaptació, en període de pagament voluntari i en
període executiu, s’aplicarà el Reglament general de recaptació i la normativa
concordant.
Regla tercera. Les facultats delegades seran exercides pels òrgans de la Diputació de
Barcelona i del seu Organisme de Gestió Tributària, conforme el que disposen els
Estatuts de l’Organisme de Gestió Tributària, el seu Reglament orgànic i l’Ordenança
general de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, la
gestió dels quals ha estat delegada en la Diputació de Barcelona i en la normativa
interna de la Diputació de Barcelona, reguladora de la prestació d'aquest servei.
Per la seva banda, l'Ajuntament podrà emanar instruccions tècniques de caràcter
general i recavar, en qualsevol moment informació sobre la gestió.
Regla quarta.- L’Organisme de Gestió Tributària percebrà, com a compensació
econòmica per les despeses que hagi d'atendre per portar a terme amb eficàcia la
prestació del servei objecte de la delegació conferida, la taxa per la prestació de serveis
i la realització d’activitats necessàries per a l’exercici de les funcions de gestió,
liquidació, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic municipals, regulada en
l’ordenança fiscal que estigui vigent en cada exercici.
Regla cinquena.- L’Ajuntament podrà sol·licitar bestretes ordinàries a compte de la
recaptació dels impostos sobre béns immobles i sobre activitats econòmiques, si
aquests tributs figuren entre els tributs delegats. L’atorgament d’aquestes bestretes,
llur quantia i condicions es regeix pels criteris que estableixi la Junta de Govern de
l’Organisme de Gestió Tributària.
En circumstàncies singulars, la presidència de l’ORGT podrà aprovar bestretes
extraordinàries. En aquest supòsit, l’Ajuntament assumirà el cost financer que
representi per a l’ORGT la disponibilitat de fons aliens.
Regla sisena. L'aplicació comptable i les transferències de les quantitats recaptades
per l’ORGT a l’ajuntament es regiran per les normes següents:
1. L’aplicació comptable, amb el detall de les quantitats recaptades per cada
concepte d’ingrés, i la transferència de la recaptació la realitzarà l’ORGT a
l’Ajuntament de forma quinzenal.
2. Els comunicats d’aplicació comptable detallaran les quantitats liquidades pels
diversos conceptes, les anul·lacions de liquidacions i les devolucions
d’ingressos indeguts aprovades en el període quinzenal anterior, amb les
especificacions necessàries per poder registrar les operacions resultants en la
forma imposada per la Instrucció de comptabilitat de les corporacions locals.
3. L'Organisme de Gestió Tributària liquidarà i recaptarà, per delegació de
l'Ajuntament, interessos de demora pel temps transcorregut des de la conclusió
del període de pagament voluntari fins al moment en què tingui lloc el
pagament del deute, al tipus d'interès establert a la normativa vigent.
4. L’import de la bestreta ordinària a què es refereix la regla cinquena serà
abonada conjuntament amb la primera transferència del mes pel concepte de
recaptació.
5. Pel que fa a la recaptació per l'Impost sobre activitats econòmiques, es
transferirà a l’Ajuntament la part d'ingressos que corresponen a la quota
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tributària municipal, i la part corresponent al recàrrec provincial s'ingressarà
directament al compte de la Diputació.
Regla setena.- La Diputació de Barcelona tindrà, genèricament, les facultats i les
obligacions que corresponen, segons la normativa vigent en aquesta matèria, al titular
de la recaptació, i les exercirà o bé complirà a través de llur Organisme de Gestió
Tributària.
L'Organisme de Gestió Tributària rendirà els comptes a l’Ajuntament de la gestió
recaptatòria en els terminis i segons les especificacions que conté el Reglament
general de recaptació i llurs disposicions concordants.
Regla vuitena.- A més de les obligacions establertes en la legislació vigent per als
òrgans recaptadors, l'Organisme de Gestió Tributària assumeix per l’acceptació
voluntària de la delegació realitzada per l’Ajuntament, les obligacions següents:

a. Establir circuits de comunicació interadministrativa que puguin fer més efectiva la
gestió de la recaptació executiva.

b. Establir les vies d'informació continuada a l'Ajuntament, a fi que pugui tenir
coneixement puntual i constant de l'estat de la recaptació.

c. Oferir a través de la Seu electrònica els serveis d’accés electrònic dels ciutadans
als serveis públics.

d. Mantenir les oficines obertes al públic un mínim de 5 hores diàries.
e. Portar la comptabilitat dels valors que estiguin en el seu poder i rendir el compte
anual, justificat per la relació de deutors classificada per conceptes i exercicis, i
tota l'altra documentació que resulta exigible per la normativa vigent en cada
moment.
Regla novena. La Diputació de Barcelona, a través del seu Organisme de Gestió
Tributària, durant el temps de vigència de la delegació gaudirà dels drets següents:

a. Percepció de les quantitats establertes en la regla quarta.
b. Percepció dels contribuents de les costes que origina el procediment de
constrenyiment, degudament justificades.

c. Percepció de l’Ajuntament de les costes que origina el procediment executiu,
degudament justificades, en els supòsits de baixes acordades per l’Ajuntament.

d. Dirigir la prestació del servei i nomenar al seu càrrec el personal que calgui per a la
gestió del servei.

e. Aconseguir l'auxili de l'autoritat en els casos previstos en el Reglament General de
f.

Recaptació i en les disposicions concordants.
Utilitzar el local que habiliti l’ajuntament per a l’exercici de les competències
delegades, sempre que no sigui necessari o convenient que l’ORGT disposi d’un
local propi, de propietat o de lloguer i sens perjudici de la contraprestació que
l’Organisme de Gestió Tributària pugui convenir amb l’ajuntament per la utilització
de les dependències municipals.

Regla desena. L’Organisme de Gestió Tributària adoptarà les mesures necessàries
per a donar compliment a la normativa específica en matèria fiscal i tributària, a la de
protecció de dades de caràcter personal, a la normativa sobre arxius i documents i a les
especificacions contingudes en l’Ordenança general de gestió, inspecció i recaptació
dels ingressos de dret públic municipals, la gestió dels quals ha estat delegada a la
Diputació de Barcelona.
Pel que respecte a la normativa reguladora de l’administració electrònica i dels arxius i
documents, l’Organisme de Gestió Tributària podrà procedir a la substitució de
documents originals en suports físics per còpies electròniques de documents amb
validesa d’originals i signats electrònicament. A més a més tots els documents generats
per l’entitat local delegant i per l’ORGT, així com aquells presentats pels
ciutadans, referits a l’exercici de la delegació -tant els de suport paper com els de
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suport electrònic i llurs copies- es podran destruir d’acord amb el que estableix la
normativa d’arxius i documents, les taules d’avaluació i els acords de la Comissió
Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental (CNAATD).
Regla onzena. L’Organisme de Gestió Tributària reuneix la consideració “d’encarregat
del tractament” respecte de les dades personals que l’administració delegant aporti, per
tal de materialitzar la delegació efectuada, i adoptarà les mesures tècniques i
organitzatives adequades per a la protecció de totes les dades personals, tant de les
aportades per l’administració delegant com de les que aportin directament els
contribuents.
A tal efecte, l’Organisme de Gestió Tributària únicament tractarà les dades facilitades
per l’administració delegant conforme a les instruccions que rebi d’aquesta; no aplicarà
o utilitzarà aquestes dades amb una finalitat distinta a l’objecte de la delegació i no
comunicarà les dades a terceres persones, ni tant sols per a la seva conservació -llevat
que la Llei General Tributària o qualsevol altra norma amb rang de llei ho autoritzi-, o
què l’Organisme hagi de contractar prestacions de caràcter material o tècnic que
comportin el tractament de les dades amb una empresa o empreses alienes; en aquest
darrer supòsit el contractista de l’ORGT també tindrà la consideració d’encarregat del
tractament.
Als efectes contemplats en aquesta Regla onzena, l’Organisme de Gestió Tributària
queda expressament facultat per l’ajuntament delegant per tal d’efectuar les peticions
d’informació amb transcendència tributària i comunicació o cessió de dades que es
deriven dels articles 93, 94 i 95 de la Llei general tributària, o qualsevol altra norma que
contempli dites comunicacions o cessions.
Les dades que trameti l’administració delegant s’incorporaran als fitxers de dades
personals que corresponen de l’Organisme de Gestió Tributària, els quals van ser
creats i regulats pel decret de la presidència de la Diputació de Barcelona i del seu
Organisme de Gestió tributària de data 14 de desembre de 2010, publicat en el BOPB
de data 17 de gener de 2011 i què figuren inscrits en el Registre de protecció de dades
de Catalunya de l’Autoritat Catalana de Protecció de dades.
Les mesures de seguretat d’aquest fitxer són de nivell mig, d’acord amb allò establert al
R.D. 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
Orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Regla dotzena.
següents:

Son causes d'extinció de l’exercici de la delegació conferida, les

1. El transcurs del termini de la vigència de la delegació o la no-pròrroga tàcita,
d'acord amb allò que estableix la regla primera.
2. L'acord mutu entre l'Ajuntament i la Diputació de Barcelona.
3. L'incompliment de les regles de la delegació contingudes en l'acord.
4. Qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

CINQUÈ.- Notificar aquest acord de modificació de l'abast de la delegació a la Diputació de
Barcelona, als efectes que, per la seva part, es procedeixi a l'acceptació de la modificació
esmentada i un cop acceptada es publiqui aquest acord, per a general coneixement, juntament
amb l’acord d’acceptació, tant en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona com en el Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya i, també, en la seu electrònica de l’Organisme de Gestió
Tributària de la Diputació de Barcelona.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels
regidors de CIU i 2 de les regidores de Junts per Guardiola.
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3) MOCIÓ QUE PRESENTA JUNTS PER GUARDIOLA PER INICIAR ELS TRÀMITS PER
CATALOGAR NOUS BCIL A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ
El municipi té l’obligació de protegir i conservar el seu patrimoni arquitectònic com a part
integrant dels béns de Catalunya. Al mateix temps ha de vetllar per la categoria de protecció
corresponent que pertoca a cada element d’aquest patrimoni.
La Llei del patrimoni cultural català estableix 3 categories de protecció:
A. Béns culturals d’interès nacional (BCIN)
B. Béns culturals d’interès local (BCIL) o béns catalogats
C. Els restants béns integrants del patrimoni cultural català (BIPCC)
Guardiola de Berguedà té catalogats 29 monuments a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic
Català, 3 d’ells catalogats com a BCIN (castell de Guardiola de Berguedà, castell de Brocà,
Torre de Foix), 1 edifici catalogat com a BCIL (església de Sant Genís de Gavarrós) i els 25
restants catalogats com a BIPCC.
Alguns municipis del Berguedà han ampliat el rang de protecció de bona part dels seus
elements patrimonials. Berga (34 BCIL), Casserres (17 BCIL), Avià (12 BCIL), La Pobla de Lillet
(9 BCIL) i Sant Jaume de Frontanyà (8 BCIL) encapçalen una política centrada en la preservar
el patrimoni a partir de la declaració d’aquests monuments.
Guardiola de Berguedà no ha seguit una política de catalogació en categories de protecció. És
per aquest motiu que el grup municipal de Junts per Guardiola considera que s’han de tramitar
al Consell Comarcal del Berguedà la sol·licituds per declarar BCIL els següents monuments del
municipi:
 Monestir de Sant Llorenç. El monestir de Sant Llorenç conserva diversos elements
destacables que el situen com a gran conjunt arquitectònic medieval: una tribuna
romànica, la més gran d’aquestes característiques de la península i de les poques
conservades al sud d’Europa, diverses estances monacals i una part del claustre
reforcen la importància del conjunt. S’hi afegeixen els eremitoris, espai on vivien els
primers monjos i que es conserva a pocs monestirs.
El grup municipal de Junts Per Guardiola va fer la sol·licitud per tal de demanar que el
monestir de Sant Llorenç fos catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional. El
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya va denegar la proposta
argumentant que l’edifici havia patit moltes modificacions amb la reconstrucció però
recomanava que el conjunt fos declarat Bé Cultural d’Interès Local.
 Mina de Petroli de Riutort. Aquesta mina és la única que es pot visitar d’aquestes
característiques a la península. Per la seva riquesa històrica, geològica i biològica, el
grup municipal de Junts Per Guardiola va demanar que es catalogués aquest element
del patrimoni com a Bé Cultural d’Interès Nacional. El Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya va declinar la petició argumentant que els valors rellevants de
la mina són de caire científic en absència d’elements arquitectònics i que recomanaven
que s’iniciessin els passos per declarar el conjunt com a Bé Cultural d’Interès Local.


Esglésies romàniques del municipi. El municipi de Guardiola de Berguedà és un dels
més rics de la comarca en monuments romànics. Dins d’aquest conjunt hi trobem sis
esglésies romàniques. La majoria de les esglésies han estat restaurades però d’altres
es troben en un estat deplorable de conservació. El municipi hauria de poder aprofitar
la seva riquesa artística i preservar aquestes construccions. L’any 2004 es va declarar
Sant Genís de Gavarrós com a Bé Cultural d’Interès Local. La resta d’esglésies (Sant
Martí de Brocà, Sant Andreu de Gréixer, Sant Climent de la Torre de Foix, Sant
Salvador del Jou i Santa Maria de Roca-sança) encara no tenen aquesta protecció.

ACORDS:
1. Iniciar els tràmits per catalogar el Monestir de Sant Llorenç com a Bé Cultural d’Interès
Local.

6

2. Iniciar els tràmits per catalogar la Mina de Petroli de Riutort com a Bé Cultural d’Interès
Local.
3. Iniciar els tràmits per catalogar les esglésies romàniques del municipi de Guardiola de
Berguedà que encara no tenen el grau de BCIL (Sant Martí de Brocà, Sant Andreu de
Gréixer, Sant Climent de la Torre de Foix, Sant Salvador del Jou i Santa Maria de
Roca-sança) com a Béns Culturals d’Interès Local.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels
regidors de CIU i 2 de les regidores de Junts per Guardiola.
En el torn de debat el Sr. Alcalde dóna el torn de paraula a la regidora Olga Saus com a
portaveu de Junts per Guardiola per tal que expliqui el contingut de la moció.
La Sra. Olga Saus exposa que al llarg d’aquest any van fer propostes al Servei de Cultura de
la Diputació per tal que el Monestir de Sant Llorenç i la Mina de Petroli esdevingués BCIN, i
com que es va denegar en ambdós casos, han considerat oportú que des del Ple s’iniciïn els
tràmits per què es declarin els citats béns i la resta d’esglésies romàniques del municipi com a
BCIL, ja que pel que tenen entès s’ha de demanar al Consell comarcal amb un acord de Ple.
El Sr. Alcalde manifesta que l’encàrrec no es va demanar a Diputació, sinó a la Generalitat, que
és qui té la competència.
La Sra. Olga Saus respon dient que és cert, que ha tingut un lapsus.
El Sr. Alcalde informa que en relació al Monestir ho van descartar per les importants reformes i
restauració que hi ha hagut i respecte a la Mina de Petroli pel seu caràcter natural, i que al
quedar desestimats s’han de declarar BCIL, i que amb el POUM, que s’està elaborant, s’hi
inclourà la declaració dels citats béns a l‘incloure-s’hi el mapa de patrimoni cultural que s’està
elaborant, això permetrà que sigui el propi Ajuntament el que ho pugui aprovar sense
necessitat d’haver de passar pel Consell.
Afegeix que els han recomanat que no siguin molt extensos a l’hora de declarar BCIL, perquè
es limita molt als propietaris, i que s’hauria de limitar a castells, esglésies i a aquells elements
que siguin susceptibles de ser-ho.
4) DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMS. 30/2016, 31/2016, 32/2016 i
33/2016
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citats Decrets.

5) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 25/2016, 26/2016, 27/2016,
28/2016, 29/2016, 30/2016, 31/2016, 32/2016 i 33/2016.
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats acords adoptats per la Junta
de Govern.

6) INFORMES DE L’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES

El Sr. Alcalde informa de les obres del dipòsit, que ja han finalitzat, que aquest matí ha vingut
l’enginyer i està preparant l’informe final d’obra, per la justificació de la subvenció de la
Diputació.

7

S’han iniciat els treballs de la poda, que aquest any toca fer una poda més grossa.
S’han col·locat les llums de Nadal.
Informa que és molt probable que des de Diputació atorguin una subvenció extraordinària per la
Mina de Petroli de 10.000 € que es destinarien a la substitució de l’enllumenat de la Mina de
Petroli, en concret per canviar l’enllumenat existent d’al·lògens i posar-hi llums de Leeds amb
bateries de plaques solars i un quadre de controls i comandaments. I podran treure el
generador que era molt molest i feia pudor.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que se n’alegren i que era una actuació necessària.
Afegeix que han concedit una subvenció de 46.000 € per arreglar camins, com a l’accés al
Panxut, alguna rampa d’accés a la Mina, algun camí,......, també des de Diputació han concedit
una subvenció de 33.000 € que permetrà arreglar alguna plaça, algun tros de vorera, i que està
previst que els treballs s’iniciïn al febrer-març.
La Sra. Olga Saus vol deixar constància, que abans li ha comentat a la Junta de Portaveus i
vol que en quedi constància al Ple, que seria possible que alguna de les propostes que va fer
el Marc al Pla de mobilitat s’acollís a aquesta subvenció.
El Sr. Alcalde informa que s’està estudiant, que probablement alguna de les mesures s’hi
destini, que per exemple ja s’ha demanat el material per la nova senyalització.
Afegeix que ens han concedit el mapa de patrimoni, que l’any passat s’hi va renunciar, perquè
hi havia cofinançament, i aquest any ens financen el 100%, que és un cost de 12.000 € que
assumeix totalment la Diputació. Això ho porta la tècnica de Diputació que es diu Maria-Agua
Cortés i per demanda de l’Ajuntament l’arqueòleg que ho porta és el Sr. Pere Cascante, que és
molt coneixedor del territori. Ja s’han iniciat els treballs d’inventariar tots els elements. Quan
estigui més elaborat, faran una reunió amb els regidors, per tal de poder contrastar la llista i
treballar-ho, i que tots els elements quedin plasmats al mapa.
Informa que des de Diputació han concedit una subvenció de 5000 €, que era per equipaments
esportius, i es destinaran al canvi de focus i lluminària del camp de futbol.
La Sra. Anabel Franco demana si serà amb Leeds.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, que faran molta més llum i gastaran molt menys.
Afegeix que a l’Escola Bressol, i a petició de la Montse, la Directora, s’ha ampliat el pati,
agafant la zona dels arbres, i ha quedat com un peti bosc dins de recinte. S’ha demanat una
caseta de jocs, s’ha posat sauló i s’ha pintat.
El Sr. Boris Lapuerta informa de les seves regidories, i en relació a Cultura, exposa que per la
Puríssima es va estrenar la segona part ampliada del vídeo de Memòria i Paisatge, que inclou
la part d’indústria i Mineria de Guardiola, que era una part molt oblidada al primer documental i
que es creia que s’havia d’ampliar.
En relació al mapa de patrimoni exposa que no sols és material, sinó que inclou coses
intangibles com ara les festes del barris, la sardana de Guardiola, i s’hi poden incloure moltes
altres coses. Que s’ha d’intentar que sigui raonable, no fer-lo excessiu per no crear-hi
impediments. Perquè si cada masia es declara BCIL, per un costat pot ser bo, però per un altre
no, perquè cada cop que s’hi hagi de fer una actuació serà obligat un estudi arqueològic.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que el tema que sigui BCIL, no, però en el mapa de
patrimoni sí que hi hauria de sortir.
El Sr. Boris respon dient que el mapa de patrimoni serveix per saber el que tenim, i que de
cada element és a una fitxa i que cada fitxa pot evolucionar cap a la declaració o no de BCIL.
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Que lo millor és començar per mapa de patrimoni, POUM i BCIL, que en el nostre cas tenim la
sort que el POUM i el mapa de patrimoni estan lligats, perquè les fitxes del mapa de patrimoni
també s’incorporaran al POUM.
El Sr. Boris vol donar les gràcies a Progat per continuar mantenint de les colònies de gats
controlades, ja que des de que s’han iniciat les esterilitzacions s’han reduït molt les camades
de gats i s’ha notat moltíssim.
Afegeix que està molt satisfet sobre com ha evolucionat la regidoria de camins, que Guardiola
és un poble petit, però els nuclis històrics estan enfilats a la muntanya i amb la propera
subvenció de Diputació d’arranjament de camins es podrà fer molta feina, l’únic problema és
que el termini per dur a terme la subvenció s’ha fixat una mica tard.
Afegeix que les pistes forestals que tocaven en el PVI d’aquest any ja van quedar arranjades,
fa dos o tres mesos, que són el Pla de l’Arca, Gavarrós i Pardinella.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que en el ple de setembre va dir que faltava una segona
fase.
El Sr. Boris informa que era la volta des de l’Estret fins al Pla de Castell, i quedava un tros de
Pardinella, que ja s’ha fet i que ha quedat tot bé.
Afegeix que ja s’ha rebut el catàleg de camins, que es passarà pel proper Ple, i que ja estan
tots els camins i pistes forestals, no senders, inventariats.
Informa també que des de l’ADF, com a associació, es va presentar uns premis, que optaven
6000 €, però no van guanyar, que van presentarn projecte interessant.
En relació a cultura i Festes en fa una valoració molt bona.
La Sra. Anabel Franco intervé i manifesta que en relació a la subvenció de camins quan
manifesta que el termini és llarg, a què es refereix.
El Sr. Boris respon dient que és una subvenció quadriennal, i que ens l’han donat pel 2019, que
s’intentarà que es pugui fer abans, perquè hi ha necessitats a les pistes que no poden esperar i
que han de ser imminents.
El Sr. Lara intervé i exposa que s’ha demanat visita amb el Diputat, per poder demanar un
canvi.
El Sr. Boris vol comentar algunes de les informacions de la revista La Baula, en primer lloc els
vol felicitar per la castanyada, perquè va estar molt bé, i vol comentar que a les seccions que
parlen del carnaval, li sap greu que es posi que no es van fer les reunions necessàries; quan es
va convocar a totes les entitats que havien fet carrossa i l’assistència va ser zero, i després al
parlar-ne amb les entitats, la resposta va ser claríssima que no interessava carnaval, fins que
faltés poc per la festa. I dir que no s’han fet des de l’Ajuntament les gestions necessàries ho
troba desmesurat, en aquella reunió recorda que els assistents, eren tots membres de
l‘Ajuntament o dels grups electorals.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que, estaven molt contens que es fes aquesta reunió,
que hi eren ell i la Juanita, però que se’ls va dir que ho expliquessin en un ple, i en el ple van
intentar exposar el tema i l’alcalde els va dir que quedava molt per carnaval i que no podien
parlar en aquell moment i va donar per acabat el Ple. Ells esperaven una altra reunió per
poder-ne seguir parlant, perquè potser els entitats, no ho havien entès bé, però des del seu
punt de vista i després d’haver parlat amb les entitats i amb cada una de les carrosses, tots han
mostrat molt predisposats a fer-ho, però no han rebut aquesta aportació per part de
l’Ajuntament, i han tingut la sensació que ells, dins del seu grup ho havien parlat. Ells
consideren que si es volia fer aquesta proposta i si es volia fer bé, s’havia de fer amb temps i
no esperar a que arribés carnaval. I que el sentit d’aquest escrit va en quest sentit.
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El Sr. Boris contesta dient que les entitats que van fer carrossa, no hi estaven interessades en
aquell moment.
La Sra. Olga Saus manifesta que ells hi ha anat a parlar més tard i que totes els hi ha dit que hi
estaven interessades, que en aquell moment van dir que no, perquè no sabien de què anava i
no se’ls havia explicat de que aniria la reunió, ni que es volgués fer un carnaval diferent.
El Sr. Boris exposa que es va crear un grup de watts.
La Sra. Anabel Franco demana respecte a la carrossa a la que ella pertany, que no és de
l’AMPA, ni de cap entitat, qui hi ha en el grup de watts.
El Sr. Boris respon dient que hi van posar l’AMPA.
La Sra. Anabel Franco respon dient que ells no són l’AMPA; que no són cap entitat, que són un
grup de pares i mares amb nens i que hi ha algun nivell de comunicació que no ha arribat.
El Sr. Boris exposa que no ho sabia.
La Sra. Olga Saus insisteix que han anat a parlar amb totes i cada una de les carrosses i que
un cop els hi han explicat la idea, totes els han dit que i estaven interessades. Que de la
primera reunió en van sortir molt contents que el regidor de festes veiés bé la seva proposta, i
així ho van manifestar a l’anterior Baula, però després els ha marxat la il·lusió perquè no s’han
fet les reunions que eren necessàries.
El Sr. Boris respon dient que admet part dels errors, però que manca escriure-hi alguna cosa
més o no ser tant dur.
Respecte al cicle de cinema el Sr. Boris exposa que ha tingut dues reunions amb l’entitat Torre
de Guaita, en les quals dins dels temes de l’ordre del dia no hi ha hagut mai el tema del cicle
del cinema, i que el que sí que és veritat és que en una reunió de cultura, sí que es van mostrar
com a Junts per Guardiola interessats en el cicle de cinema, i es va dir que els vinguessin a
veure l’entitat Torre de Guaita per parlar-ne, que si no es podia fer com s’havia fet fins llavors
s’intentaria fer una altra cosa, i no els va anar a veure ningú, per tant la resposta en contra del
que diuen a la Baula, no va continuar siguent negativa perquè no els va anar a veure ningú.
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que lamenta que ell en aquest cas no hagi sigut informat
d’aquest tema perquè ella ha vist una sol·licitud d’aquesta entitat a l’Ajuntament, presentat un
pressupost i se’ls va contestar que no. Que quan ells ho van demanar en la reunió de cultura
com a Junts per Guardiola, va ser després d’haver vist aquesta sol·licitud per part de l’entitat,
per tant aquestes reunions han sigut a posteriori, perquè ja se’ls havia dit que no.
El Sr. Boris respon dient que no ho recorda.
La Sra. Olga Saus manifesta que té el pressupost aquí, però no l’escrit que l’acompanyava.
El Sr Josep Lara demana de quina data és.
La Sra. Olga Saus respon dient que ho buscarà i els hi farà saber.
El Sr. Boris Lapuerta exposa que respecte a Sant Llorenç creu que els obres no estan tan mal
fetes com es diu, que hi ha uns tècnics molt bons, que s’hi ha estat des del primer dia, que amb
l’impacte paisatgístic és amb el que més es van barallar.
La Sra. Olga Saus demana si estan d’acord amb la part de ciment que hi ha a l’entrada i que
calia recobrir de pedra com estava en el projecte inicial.
El Sr. Alcalde respon dient que no està acabada l’obra.
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La Sra. Olga Saus afirma que aquesta part d’obra sí que està acabada, i que la segona fase no
té en compte aquest aspecte, i que deixat allò amb ciment desllueix molt el monestir de Sant
Llorenç, i creuen que el fet de cobrir les excavacions sense consolidar-les, segurament ve
donat perquè han faltat diners, però consideren que s’hagueren pogut fer millor, que
s’hagueren pogut consolidar, i no tapar.
El Sr. Boris Lapuerta manifesta que sempre hi ha coses millorables.
El Sr. Alcalde insisteix en que les obres les fa Diputació amb pressupost de Diputació i que ells
controlen i pugen molt sovint a Sant Llorenç perquè és una obra que els interessa.
La Sra. Olga Saus manifesta que ho agraeix que hi estigui tant al cas, però considera que han
de poder lluitar per tal que les coses es facin millor.
El Sr. Alcalde respon dient que lluitaran pel que faci falta però en cap cas posarà en entredit la
Diputació de Barcelona, ni els seus tècnics, i que té total confiança amb la Diputació de que vol
fer les coses ben fetes i que la Diputació té una sensibilitat especial per Guardiola, que amb el
Monestir s’hi han gastat molts diners, que a Sant Genís de Gavarrós ara hi ha un projecte en
marxa a l’igual que a Torre de Foix i la inversió que es va fer uns anys a Sant Martí de Brocà.
De manera que si fem un còmput de diners d’inversió de Diputació de Barcelona a Guardiola,
quedaríem parats. Per tant li mereix molt de respecte, considera que els tècnics en saben més
que nosaltres i se’ls ha de deixar treballar.
El Sr. Boris manifesta que el que amb ell li sap greu és que es digui que l’equip de govern no
ho ha vetllat, quan s’ha fet tot el que s’ha pogut, traient hores d’on fos, i quan es parla de la
gratuïtat de les entrades de la Mina i del Monestir, quan diu que lamenten que l’equip de govern
votés en contra en el ple del mes de març sobre la gratuïtat de l’entra de la Mina de Petroli.
La Sra. Anabel Franco respon dient que així va ser, que es donava gratuïtat als nens que
tenien el carnet del Club Super 3, i la gratuïtat un cap de setmana al mes.
La Sra. Olga Saus afegeix que va fer una esmena que només fos un cap de setmana al mes,
que es va votar i com que són majoria van quedar que seria el primer cap de setmana de cada
mes i ells van lamentar aquesta decisió. Que aquest tema va tornar a sortir al ple de les
ordenances del mes de novembre i la secretària va donar-los la raó de que al mes de març
havien fet una esmena que havia modificat la seva proposta; que finalment tots els
guardiolencs tenen entrada gratuïta a la Mina i al Monestir, se n’alegren molt.
La Sra. Joana Freixa pren la paraula per informar de les seves regidories i exposa que dins de
Turisme, es va adherir a la jornada de turisme industrial de Xarxa de Turisme Industrial de
Catalunya, a la que ja estan adherits. Que aquí a Guardiola es va assignar el dia 10 de
novembre, i la jornada es basava en que autocars de diferents llocs anaven a visitar deferents
recursos, i aquí havien de venir el 10 de novembre, però per problemes de salut de
l’organitzadora, no es va poder muntar el tema dels autocars i no va poder ser, que es va obrir
igual per si venia algú poder-los oferir el recurs, però lamentablement no va venir ningú.
Afegeix que es va signar un conveni amb “Civitas Cultura”, que pot portar molt de turisme a
Guardiola.
Des de comerç, informa que s’ha fet la Fira del Bolet, i que aquest any, amb la campanya PreNadal, es va dir que en comptes de fer el que feien en els darrers anys de tallers amb els
comerciants, fer la Fira de l’escudella, es va convidar als comerciants a obrir les seves botigues
a posar paradetes a la Fira, si ho desitjaven, perquè la idea era dinamitzar el comerç del poble;
hi va haver dos paradistes el poble, a resta eren gent de fora.
La Sra. Olga Saus demana quina valoració pot fer de la fira de l’escudella.
La Sra. Joana Freixa respon dient que la valoració és bona, i que tenint en compte que era el
primer any que es feia i que va ploure, van donar uns dos-cents i pico de tastos d’escudella,
que els en va faltar; que el comerç va estar content i que tothom va tenir l’oportunitat de venir;
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que es va comprar al comerç del poble; que es va demanar als restaurants que aquell dia
tinguessin escudella en el seu menú; que va ser positiu, i esperen l’any que ve tornar-la a fer.
La Sra. Olga Saus manifesta que com a Junts per Guardiola van estar valorant la fira de
l’escudella, i creuen que en general la festa va estar bé, que era bona idea diferenciar-se amb
alguna cosa així, que van anar bé els actes que es van fer, com ara el trial, però que corrien
rumors pel poble de que el caldo era prefabricat i que creuen que aquests dubtes venien que
l’escudella es faria a partir de les 10 del matí a la vista de tothom, i que pot ser de cara a l‘any
que ve es podria fer de manera diferent per tal que tota la gent pogués veure com es fa
l’escudella.
La Sra. Joan Freixa contesta dient que des de les 7 del matí ja ho estaven preparant.
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que el primer any és molt difícil que les fires funcionin bé, que
a partir del tercer any és quan comencen a tenir cert renom, i que per ser el primer any i tenint
en compte el dia que va fer, va estar bé; i que l’objectiu de la fira que era cridar la gent de fora
es va complir perquè hi havia molta gent de fora. Que considera que com a dinamització ha
complert amb l’objectiu que tenia.
La Sra. Olga Saus manifesta la seva conformitat, però afegeix que si ha de perdurar en el
temps, creu que s’han de fer les coses bé.
La Sra. Joana Freixa manifesta que hi va anar molta més gent de la que s’esperaven.
La Sra. Olga Saus demana si els ossos per fer l’escudella es van comprar al poble.
La Sra. Joan Freixa respon dient que es van repartir amb les dues carnisseries, per tal que
tothom tingués el mateix.
En relació a la regidoria de Serveis Socials, la Sra. Joana Freixa informa que a l’octubre es va
fer la commemoració de la gent que té 80 anys, i el dia de la violència masclista es va col·locar
una bandera a la façana de l’Ajuntament i una altra a la llar, i a la tarda es va fer una xerrada a
càrrec de l’osteòpata del poble, i que en relació al que fan constar a la revista de que no es va
parlar de temes de violència, vol manifestar que és cert, que quan inicialment es va parlar amb
la Maria José, se li va demanar que fes una xerrada sobre com afecten les emocions negatives
al cos, i ella al principi va dir que sí, però uns dies més tard va dir que no s’hi veia en cor, i per
això va parlar de la salut femenina.
La Sra. Olga Saus exposa que creuen que la xerrada va estar molt bé, però que consideren
que com a acte, era millor buscar una altra xerrada.
La Sra. Joana Freixa afegeix que al mes de novembre es va fer la revista de la llar, l’ha fet la
gent de la llar, i el disseny gràfic l’ha fet la Laia Plana.
El Sr. Marc Calmet, informa que al camp de futbol s’han col·locat unes tanques laterals, que
per normativa s’exigeix, i es començaran a muntar les tanques publicitàries, es canviaran les
llums, el que permetrà millorar el rendiment energètic, tot això ve subvencionat per la Diputació
de Barcelona.
Informa també que s’ha recuperar l’exhibició de “trialsin”, i que tot i que el dia no hi va
acompanyar, es valora molt positivament.
En resposta a una de les seves instàncies en que proposen fer una torbada de vehicles
clàssics, es pot lligar amb una idea que ell tenia de fer una trobada de motos antigues i
considera que es pot fer conjuntament, i vol traslladar al club o entitat que s’ha posat en
contacte amb l’oposició, que també es pot posar en contacte amb l’Ajuntament.
En relació a la regidoria de governació, informa que es va fer la presentació del pla de mobilitat,
que inclou algunes millores viàries i sobretot millores en matèria de seguretat vial al municipi;
que es va fer una reunió amb els veïns del carrer Hostal Nou, carrer Nou i Plaça de
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l’Ajuntament, per proposar-los si volien un sentit únic en aquests carrers, i malgrat que es varen
enviar cartes a tots els veïns, la participació va ser baixa, però els veïns que hi van haver van
decidir que sí, i per tant quan properament arribi la senyalització es senyalitzarà amb sentit
únic.
Informa que s’ha demanat formalment recuperar la locomotora tipus Berga, que s’està esperant
resposta de la Conselleria, considera que seria interessant pel poble de poder-ne disposar.
La Sra. Olga Saus demana de quina regidoria és.
El Sr. Alcalde respon dient que és de cultura, que s’ha demanat perquè ens interessa com a
poble.
El Sr. Marc Calmet afegeix que ho ha explicat ell perquè en va parlar amb el Conseller, però
que el Boris ha escrit ja diverses cartes demanant-ho.
El Sr. Calmet vol fer unes manifestacions en relació a la Baula, en concret i referent al pla de
mobilitat, vol que quedi clar que les propostes que hi ha recollides, són a llarg termini i es faran
únicament si el pressupost ho permet, que la primera actuació que s’ha triat de fer és posar el
carrer Nou com a sentit únic i llavors els passos elevats són necessaris, però s’aniran fent
conforme el pressupost ho permeti, insisteix en que ho va dir en diverses ocasions i ho reitera
així, és un pla que avarca fins al 2022, i s’anirà fent conforme el pressupost ho permeti.
La Sra. Olga Saus demana si també hi entrarà el cartell que hi ha a l’entrada de Guardiola, que
no es veu.
El Sr. Alcalde respon dient que això o entra dins d’aquest estudi de mobilitat i que és
competència de carreteres i ja se’ls ha demanat.
El Sr. Marc Calmet manifesta que a la revista la Baula també comenten que fa anys que es va
fer un estudi de senyalització i que durant aquest temps no s’havia fet res.
La Sra. Olga Saus puntualitza que no ho diuen ells, sinó que ho va dir la tècnica de Diputació.
El Sr. Calmet respon dient no ho recordava, però que en tot cas s’han fet coses, com ara la
rotonda, i altres millores de senyalització, passos elevats,....
I referent al tema de la diagnosi del Pla Local de Joventut, veu que es dóna a entendre, com a
regidor, que ell va dir a la diagnosi que el jovent del poble es dedica a fumar marihuana als
bancs, i manifesta és totalment falç que ell ho hagi dit.
La Sra. Olga Saus respon dient que la diagnosi que ell ha fet o ha aprovat, ell ha donat el
consentiment a que aquesta diagnosi quedi escrita i finalitzada i en aquesta diagnosi ho diu així
de clar.
El Sr. Calmet contesta que es dóna a entendre, que com a regidor, ho diu o ho accepta que
això sigui així, i creu que no és mentida, ha convidat a al Sra. Olga Saus a veure-ho quan
passava això, i no ha obtingut resposta.
La Sra. Olga Saus respon dient que creu que no és necessari.
El Sr. Marc Calmet replica a la Sra. Saus dient que no es pot negar l’evidència.
La Sra. Olga Saus exposa que el fet que a la diagnosi del Pla Local de Joventut de Guardiola
es digui que el jovent del poble es dedica a fumar marihuana als bancs del municipi, deixa al
poble molt lluny d’on hauria de ser i d’on és realment; i que el fet que hi hagi alguns joves del
poble que fumin marihuana en un banc, segurament és possible, a l’igual hi haurà alguns adults
i no ens ha d’incumbir i que el nostre problema a l’hora de diagnosticar les necessitats del
jovent del poble no ha de ser si hi ha quatre persones fumant marihuana, tot i que potser s’hi
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pot posar remei, però que aquesta hagi de ser la diagnosi del jovent del poble, deixa molt a
desitjar d’aquesta feina.
El Sr. Calmet respon dient que en primer lloc el que més li preocupa és el desconeixement de
que això passi perquè això passa, i en segon lloc, que si es llegeixen la diagnosi veuran que
diu que això ho va dir el grup motor, i que al grup motor hi havia quatre membres de Junts per
Guardiola.
La Sra. Olga Saus respon els membres del grup motor, no hi van anar com a Junts per
Guardiola, sinó que hi van anar com a representants d’altres entitats que ell va convocar, que li
vol recordar que eren entitats que havien de ser juvenils i que cap d’elles va ser juvenil; que el
grup motor havien de ser menors de 29 anys i que no hi havia ningú menor de 29 anys,
excepte ell.
La Sra. Anabel Franco intervé i manifesta que Junts per Guardiola no estaven convocats com a
tals en aquesta reunió, i que no els hi posi com a membres de Junts per Guardiola.
El Sr. Marc Calmet demana si aquestes persones que hi van anar són membres de Junts per
Guardiola, i insisteix en que això és una diagnosi que és un reflex de la realitat.
La Sra. Olga Saus respon dient en aquesta reunió tots els assistents eren majors de 29 anys, i
que s’haguera hagut de fer tenint en compte les opinions dels joves; que no s’ha tingut en
compte l’opinió dels joves perquè no se’ls ha convocat i es va fer una enquesta via telemàtica
perquè les entitats la contestessin, i només es va poder contestar una vegada per una persona
que potser és ell, i la resta d’entitats tot i que li van comunicar, no els hi va arreglar l’enquesta i
no la van poder omplir. El Pla també diu que la gent no hi ha volgut participar, i que els joves no
hi han volgut anar, i demana que se li expliqui quin jove se n’ha assabentat que hi havia aquella
reunió.
El Sr. Calmet respon dient que a la reunió es va convocar a totes les entitat juvenils, i que si no
hi van anar els joves a la reunió, va ser perquè no van voler.
La Sra. Olga Saus insisteix en que no hi van anar els joves perquè no estaven convocats.
El Sr. Marc Calmet respon dient que estaven convocats com a entitats, i demana que què havia
de fer, si agafar el cens del tot el poble i enviar una carta a tots els joves o convocar-los a
través de les entitats.
La Sra. Olga Saus contesta dient que haguera sigut millor enviar una carta a tots els joves, o
penjar cartells anunciant de la reunió de joves, i creu que tots els joves hi haurien anat per
exposar les seves necessitats.
El Sr. Marc Calmet exposa que el tècnic que ho va redactar, ja es va posar en contacte amb els
joves, i insisteix en que això només és una diagnosi i que més endavant es farà el Pla Local de
Joventut.
La Sra. Olga Saus manifesta que espera que d’ara endavant es faci millor, perquè consideren
que la diagnosi no reflexa realment la situació real del poble.
El Sr. Marc Calmet fa constar que la diagnosi és molt més àmplia, com per quedar-se només
amb una frase.
El Sr. Alcalde insisteix en que no es poden encallar amb una frase desafortunada.
La Sra. Olga Saus afegeix que des del seu punt de vista no és realista en alguns aspectes, en
altres sí.
El Sr. Marc Calmet demana quins aspectes hi troben a faltar, tenint en compte que es parla de
salut, de benestar, de família, d’esports......
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La Sra. Olga Saus respon dient que considera que les conclusions no han de ser aquestes, que
les conclusions ha de ser que el jovent del poble no té llocs on anar, o no té activitats per fer a
la tarda, ....
El S. Marc Calmet vol deixar clar que aquestes conclusions no surten d’ell, sinó que aquestes
conclusions les va extreure el grup motor.
La Sra. Olga Saus afegeix que en aquella reunió se’ls va dir que a aquella no hi havia gent jove
i que miraria de fer una propera reunió amb la gent jove.
El Sr. Calmet respon dient que ho va intentar fer el tècnic.
La Sra. Olga Saus exposa que ella estava convocada en aquell grup motor, i que no hi va
poder assistir, però que se la va convocar el dia abans a les 6 de la tarda.
El Sr. Calmet respon dient que li va dir el dia abans personalment, però que ja se l’havia
convocat abans a través de les entitats i la convocatòria es va fer a través de l’Ajuntament.
La Sra. Olga Saus afegeix que se li dóna tanta importància al grup motor, que creu que no eren
representatius del jovent del poble, i que des del seu punt de vista d’allà no en podia sortir una
diagnosi.
El Sr. Calmet recorda que es va convocar a totes les entitats, incloent a les juvenils.
La Sra. Olga Saus replica dient que, el problema no és que no es convoqués a les entitats
juvenils, el problema és que malauradament la gent que són a les entitats no són els joves del
poble, i per fer aquesta diagnosi és necessari que la gent que opini sigui el jovent del poble.
El Sr. Marc Calmet vol deixar clar que aquestes paraules de que el jovent es dedica a fumar
marihuana als bancs, no van sortir d’ell, sinó del grup motor.
La Sra. Olga Saus manifesta que si a ell li sap greu que això estigui escrit a la Baula, també li
hauria de saber greu que estigués escrit a la Diagnosi del Pla Local de Joventut.
El Sr. Calmet que si mai no ens fiquem de cara els problemes, mai els solucionarem.

7) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
El Sr. Josep Lara entrega la resposta escrita a les peticions formulades pel Grup de Junts per
Guardiola.
La Sra. Olga Saus manifesta que vol que en quedi constància al ple, i que han entrat diverses
peticions, concretament, una petició on demanaven fer una trobada de cotxes antics per la fira per
promocionar-la, que consideren que va anar molt bé l’activitat que van fer de la castanyada i la
trobada de food truck, i el mercat de segona mà, i que seguir-ho ampliant i intentar que la fira sigui
cada cop millor proposen aquesta activitat, i que els agradaria organitzar-la conjuntament.
El Sr. Alcalde respon dient que el sentit de la resposta és que ho veuen bé i que l’entitat es posi en
contacte amb ells directament, que quedaran un dia i que es trobaran tots per parlar-ne.
La Sra. Olga Saus exposa que també van demanar informació sobre el catàleg de masies, que al
mes de maig de 2015 es va fer l’aprovació inicial i volen saber com està el tema.
El Sr. Alcalde respon dient que els tècnics, recomanen que el POUM i el catàleg de masies vagin
al mateix moment i que es vagin solapant per diversos tipus de coses, com ara el mapa de
patrimoni, i que s’espera que durant l’any vinent es pugui resoldre tant el POUM com el catàleg.
La Sra. Anabel demana si hi ha ja una data fixa.
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El Sr. Alcalde respon dient que no, que encara falten informes, que és molt lent i laboriós.
La Sra. Olga Saus manifesta que considera que la resposta és la mateixa, perquè demanen també
informació sobre l’estat del POUM.
EL Sr. Alcalde respon dient que si, que van junts, que tots els processos d’elaboració dels POUMS
són molt lents, que quan estigui més avançat es farà una reunió amb ells per exposar-ho.
La Sra. Olga Saus manifesta que al mes de novembre de 2015, van entrar una instància
demanant l’organigrama de l’Ajuntament, que en van parlar al ple del mes de desembre i els van
comentar que al llarg del 2016 la llei de transparència els obligava a fer-ho i demanen que se’ls
faciliti.
El Sr. Alcalde s’hi està treballant amb Diputació, que amb la resposta se’ls annexa un
organigrama, però que encara s’hi està treballant.
La Sra. Olga Saus manifesta que a l’octubre en una reunió se li va comentar que hi havia un
projecte per construir un mur de protecció del soroll a la zona de les cases noves del Collet, i vol
saber si ja s’ha fet la reunió amb els veïns, com està el tema i si tira endavant o no.
El Sr. Alcalde respon dient que aquell sector del Collet, per la proximitat amb la C-16 pateix un
nivell molt elevat de so, i fa molts anys que els veïns ho demanaven i ara s’ha aconseguit que,
previ un estudi sonor de Carreteres, s’ha previst un projecte de col·locació d’un mur d’uns 20 o 25
metres per 4 o 5 d’alçada. Que se n’ha parlat amb algun membre de la comunitat, però des de
l’Ajuntament no es farà res sense el consentiment dels veïns, i està previst que a la propera reunió
de veïns que es farà a principis d’any s’expliqui el projecte, i si ells el validen, el departament de
carreteres l’executarà.
La Sra. Anabel demana quin tipus de mur es col·locarà.
El Sr. Alcalde respon dient que són els murs que es posen a la C-16, com el que hi ha a l’alçada
de Gironella.
La Sra. Olga Saus demana si es farà en el cas que no el validin els veïns.
El Sr. Alcalde respon dient que si no el validen, no es farà, i que també s’ha demanat facin un
accés a la caseta del bus perquè quedarà tallat i s’hi farà una rampa per accedir des del vial que hi
ha als bombers cap al Collet.
La Sra. Olga Saus demana si davant dels bombers també hi va el mur.
El Sr. Alcalde contesta dient que no, que va des de la caseta de l’autobús, per sota del pont i fins a
mig edifici.
La Sra. Anabel demana si no es poden col·locar els murs que tenen com un vidre.
El Sr. Alcalde respon dient que ja ho va demanar, que aquests murs son de metacrilat i el
problema que fan és rebotar el soroll als veïns del davant.
La Sra. Olga Saus demana si el terreny és de carreteres.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, que està afectat.
La Sra. Olga Saus exposa que tenen constància que a Torre de Foix, s’han executat les obres de
la primera fase, i volen saber quan es farà la segona fase.
El Sr. Alcalde respon dient que la primera fase la va fer l’Ajuntament, i la segona fase es va
demanar que ho fes directament la Diputació; que aquest matí ha parlat amb el Sr. Soler, gerent
del SPAL, i li ha dit que en breu ho executaran.
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La Sra. Olga Saus exposa que en una nota de premsa van llegir lo del mapa de patrimoni, que
insisteixen en que van assabentar-se’n per la premsa abans que per ells, i van llegir que a partir
d’ara tota el Berguedà tindria descomptes a la Molina, que imaginen que Guardiola també hi està
inclòs, i demanen informació sobre què cal fer.
El Sr. Alcalde respon dient que s’ha de tramitar a La Molina, que per poder-ho demanar cal que
faci 4 anys que estàs empadronat al Berguedà, acreditant-ho amb un certificat, i que només
serveis per forfait de temporada. Que ho ha gestionat directament el Consell, tot i que com a
Ajuntament fa molts anys que s’hi batallava.
El Sr. Boris intervé i manifesta que en relació al mapa de patrimoni en un ple es va explicar, i e des
de l’abril es va dir que el Pere Cascante formaria part de l’equip, i simplement a la nota de premsa
s’ha dit que es començava.
La Sra. Olga Saus demana disculpes.
El Sr. Calmet exposa que des de fa molts anys que s’hi ha batallat, que s’havien aconseguit uns
descomptes, però la gratuïtat no la van donar mai perquè Guardiola no té terreny dins de les
pistes.
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que des de l’Ajuntament es van aconseguir uns descomptes
especials per l’AMPA.
La Sra. Saus exposa que al Ple de setembre se’ls va dir que es canviaria la caldera de l’escola i es
col·locaria a la llar.
El Sr. Alcalde respon dient que ja fa temps que es va fer.
La Sra. Olga Saus manifesta que al ple de setembre els van dir que l’entitat Torre de Guaita, no
havia demanat a l’Ajuntament la gratuïtat a Sant Llorenç pel camp de treball, i que tot i que saben
que la gestió és de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, consideren que l’Ajuntament
haguera pogut assumir aquest cost i intentar parlar amb l’Agència; que se’ls va dir que no en
tenien constància que l’entitat ho hagués demanat a l’Ajuntament; que revisi les coses abans de
dir-les perquè no és així, que amb les instàncies que revisa, va veure que al mes de juny l’entitat
va demanar que se li pagués la visita o es parlés amb l‘Agència.
El Sr. Alcalde respon dient que revisarà el que hagi de revisar però insisteix amb que la gestió és
de l’Agència i que qui dóna la gratuïtat als recursos és l’Agència, per tant són ells no nosaltres.
La Sra. Olga Saus insisteix en que ell va dir que no en tenia constància, i al mes de juny hi ha una
instància on es demanava.
El Sr. Alcalde respon dient que no ho recorda, que a la casa entren moltes instàncies i que
efectivament les miren totes.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.41 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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