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ACTA TELEMÀTICA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE MARÇ DE 2021
De forma telemàtica i a través del servei de videoconferència, essent les dinou hores del dia
setze de març de 2021, 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 telemàticament a l'acte els Regidors el Sr. Marc Sensada i Rusiñol, la Sra. Àngels
Arasa i Uriach, el Sr. Antonio Morales i Calderón, la Sra. Olga Saus i Marginet i la Sra. Silvia
Campoy Curriu.

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.
Motivació del caràcter telemàtic de la sessió
Atesa la modificació del article 46 de la llei 7/1985 de 2 d’abril de bases del règim local, segons
disposa la disposició final 2ª del real decret-llei 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten
mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, es
permet celebrar sessions i adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics quan
concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc col·lectiu, o catàstrofes públiques
que impedeixin o dificultin de manera desproporcionada el normal funcionament del règim
presencial de les sessions dels òrgans col·legiats de les Entitats Locals.
Entenent que s’escau aquesta situació excepcional a l’apreciar l’excepcionalitat dels moments
que estem vivint vist el Real Decret 956/2020, de 3 de novembre, pel que es prorroga l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, pel que es declara l’estat
d’alarma per contenir la propagació d’infeccions causades pel SARS-CoV-2, l’alcalde-president
de la corporació creu convenient fer ús de les disposicions de l’esmentat article 46.3 i convocar
aquest Ple mitjançant el servei de videoconferència, l’ús del qual va ser aprovat pel decret
d’alcaldia 10/2020, de 3 d’abril.
1.- ACORD D’APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI DE DATA
15 DE DESEMBRE DE 2020 I DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI I URGENT DE DATA
20 DE GENER DE 2021
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l’acta del ple ordinari de
data 15 de desembre de 2020 i de l’acta del ple extraordinari i urgent celebrat en data 20 de
gener de 2021.
Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 4
vots a favor dels regidors de Junts per Catalunya-Guardiola de Berguedà, i 2 de les regidores
de l’Agrupació d’Electors de Guardiola, acorda:
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ELIZABETH BENÍTEZ VILAJUANA (2 de 2)
SECRETÀRIA
Data Signatura: 23/06/2021
HASH: 8bdc1b2c2c7e1e6bb8aba74a678397fb

Actua com a Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana.
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Hi assisteix també la Tresorera de la Corporació, la Sra. Immaculada Casals i Casanova.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

Excusa la seva assistència el regidor Sr. Ferran Sayes i Jato.

Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta del ple ordinari de data 15
de desembre de 2020 i de l’acta del ple extraordinari i urgent celebrat en data 20 de gener de
2021.
2.- PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL PER A L’EXERCICI
2.021
ANTECEDENTS
L'Alcalde de l'Ajuntament ha elaborat el pressupost per a l'exercici 2021.
La secretària-Interventora de l'Ajuntament n’ha emès l'informe que figura a l'expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previst al Text Refós de la Llei Reguladora
de les Hisendes Locals, Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març.

PRIMER.- Aprovar inicialment el pressupost general de l'exercici 2021, el qual, resumit per
capítols, és el següent:
DESPESES

2021

CAP
1
2
3
4
5
6
7
8
9

DESPESES DE PERSONAL
DESP.S/BENS CORRENTS I DE SERVEIS
DESPESES FINANCERES
TRANSFERENCIES CORRENTS
FONS DE CONTINGENCIA
INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL DE PRESSUPOST
I N G RE S S O S

1
2
3
4
5
6
7
8
9

422.005,00
472.900,00
1.200,00
108.195,00
5.500,00
578.562,00
0.00
0.00
34.500,00
1.622.862,00
2021

IMPOSTOS DIRECTES
IMPOSTOS INDIRECTES
TAXES I ALTRES INGRESSOS
TRANSFERENCIES CORRENTS
INGRESSOS PATRIMONIALS
ALIENACIÓ INVERSIONS REALS
TRANSFERENCIES DE CAPITAL
ACTIUS FINANCERS
PASSIUS FINANCERS
TOTAL INGRESSOS

585.647,00
10.006,00
194.262,00
393.600,00
1.570,00
0,00
437777,00
0,00
0,00
1.622.862,00
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L’Alcalde de l’Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords:
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En la tramitació del pressupost s'han seguit els requisits exigits per la legislació vigent, i de
conformitat amb els articles 162 a 171 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, regulador de les
Hisendes Locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 3,19 i 22 de la Llei 18/2001, de
12 de desembre, general d'estabilitat pressupostària.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

FONAMENTS DE DRET

SEGON.- Aprovar la plantilla de personal que es detalla.
TERCER.- Aprovar les bases d'execució del pressupost general.
QUART.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l'anunci al BOP i al tauler
d'anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
CINQUÈ.- Aquest acord es considerarà definitiu si no es produeixen reclamacions en contra,
durant el termini d'exposició pública, i entrarà en vigor en l'exercici al qual es refereix, quan
s'hagi complert el que disposen l'article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d'abril, reguladora de les
bases de règim Local, i l'article 169 del Text Refós 2/2004 de 5 de març, Regulador de les
hisendes locals.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de
Junts per Catalunya-Guardiola de Berguedà, i l’abstenció de les 2 dels regidores de l’Agrupació
d’Electors de Guardiola.

Per la resta de capítols no hi ha masses canvis, destaca que les inversions previstes pel 2021,
on s’ha previst les obres de pavimentació de l’estació també hi ha els tancaments de la sala
polivalent i s’incrementa també la partida de redacció de projectes perquè l’ACA vol fer unes
mesures correctores al traçat del Bastareny fins a unir-se amb el Llobregat, ells paguen l’obra
però l’Ajuntament de pagar el 20% del projecte.
La Sra. Sílvia Campoy demana informació en relació a la substitució del terra de l’estació, si és
les zones vermelles. I si les jardineres queden igual.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, que es substitueix tot el ciment vermell per llambordes, com
a la Plaça de l’Església i de l’Ajuntament, i queda igual la zona enjardinada.
La Sra. Saus exposa que la jardinera que queda al mig que és de totxos, està molt trencada i
demana si entra en aquesta obra perquè està en molt mal estat.
El Sr. Alcalde contesta dient que no, però que miraran si més endavant la Brigada pot fer
aquestes obres.
La Sra. Saus manifesta si l’indret on es feia el mercat del bolet queda igual.
El Sr. Alcalde respon dient que la idea és treure aquelles pèrgoles que estan molt deteriorades.
La Sra. Campoy demana si pot detallar en què consisteix la segona fase de la sala polivalent.
El Sr. Alcalde exposa que l’arquitecte està acabant de redactar el projecte i la idea és fer
tancaments amb vida i policarbonat, i paral·lelament també s’ha dement a la Diputació ajut per
com s’ha de fer la calefacció i il·luminació.
La Sra. Campoy demana si el que s’ha demanat a la Diputació és pels tancaments o també per
la Il·luminació.
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Informa que canvia el capítol I, hi ha hagut jubilacions a la casa i proposarien la contractació
d’un nou peó per la brigada i de personal pel menjador escolar i suport a neteja; s’incrementa
també per conveni els sous un 0,9 %.

ACTA DEL PLE

En el torn de debat el Sr. Alcalde manifesta que ha convidat a la Imma per si s’ha de fer algun
aclariment o tenen algun dubte.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

La Sra. Saus aclareix que s’abstenen perquè els hagués agradat que s’hagués comentat abans
entre els dos grups.

El Sr. Alcalde diu que s’ha demanat un estudi previ relatiu al millor tipus d’il·luminació més
adequat per aquests tipus d’espais, i que també està previst que passin tots els tubs; i més
endavant es buscarà el finançament de les instal·lacions.
Està previst que hi hagi una sala de reunions, un magatzem i serveis; però la idea és fer servir
els vestidors de la piscina.
La Sra. Sílvia Campoy exposa que sempre parla de sala polivalent, però veient les mides està
més pensat per un pavelló que per una sala polivalent.
El Sr. Alcalde respon dient que parlen de sala polivalent perquè la idea és que pugui servir per
moltes coses, entre elles esports i per tant ha de complir la normativa esportiva, però també
servirà per festes, activitats, .....
La Sra. Campoy manifesta que per ser una sala polivalent no calia que tingués unes
dimensions tant grans.
El Sr. Alcalde exposa que la seva polivalència passa perquè s’hi puguin fer diferents tipus
d’activitats.

La Sra. Saus demana si està previst que aquest any es faci l’obra de la Mina i de l’accés a
l’edifici de l’estació per dalt.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, però que el Marc els hi comentarà, el que hi ha en dansa que
encara és molt incipient. I el projecte de la Mina ja està en licitació. I espera que aquest estiu ja
es pugui obrir.
La Sra. Sílvia Campoy exposa que ella ja havia vist el projecte del Lluís però que pel que diu
encara s’ha d’acabar de perfilar.
La Sra. Saus demana informació respecte al que farà l’ACA.
El Sr. Alcalde contesta dient que l’ACA està redactant un projecte per millorar i reforçar
l’escullera del Bastareny des de Reboll fins a la connexió amb el Llobregat. Ells paguen el 80%
de la redacció del projecte i nosaltres hem de pagar el 20% de la redacció; i tota l’obra
l’executarà i finançarà l’ACA.
La Sra. Saus demana si hi entra la neteja.
El Sr. Alcalde respon dient que es va demanar una subvenció per la neteja i encara no ens l’han
resolt.
La Sra. Campoy manifesta que el pont de darrera dels bombers està molt malament.
El Sr. Alcalde exposa que és privat i que s’hauria de demanar als propietaris si el volen arreglar
o no.
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La Sra. Casals afegeix que els 12.000 € són per actuacions de turisme que es vulguin fer al
municipi i el projecte de l’enginyer el Sr. Magí Pina, i que el que diu el Josep no és al
pressupost, que l’Ajuntament avançarà els diners abans no arribi el FEDER com un crèdit a
través d’un compte extra pressupostari, nosaltres els deixarem i quan arribi la bestreta ens els
retornaran.

ACTA DEL PLE

El Sr. Alcalde respon dient que a través del Consell es va demanar una subvenció del Pla del
Foment del Turisme, i com que és un FEDER arriba molt tard, s’ha previst una partida per
poder fer front a la despesa abans no arribi la subvenció.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

La Sra. Campoy demana en què està pensat invertir la partida que hi ha de turisme.

La Sra. Saus replica que l’afectació és de l’ACA i que el van fer uns veïns que hi van posar
unes travesses de tren, i que al 2019 abans d’eleccions ja es va arreglar per l’Ajuntament. S’hi
ha fet passar la senyalització de l’estació de trail i ara resulta que queda tallat i et trobes sense
sortida.
El Sr. Alcalde contesta dient que no recorda que es fes abans d’eleccions, que és una actuació
que va dur el Marc Calmet i que el que es va fer, va ser substituir unes fustes fetes malbé per
unes de noves, i ara el perill és més imminent que fa un temps perquè s’ha de reforçar
l’estructura, no n’hi ha prou amb canviar les fustes.
La Sra. Saus demana que es senyalitzi i s’informi que les rutes que hi ha per aquest pont que
no són practicables o canviar la ruta i fer-la passar per un altre lloc.
El Sr. Alcalde exposa que en pren nota i que demà mateix ho comentarà als responsables del
Consell.
La Sra. Olga Saus demana si la Memòria que compara les despeses del 2020 i 2021 si hi era
els altres anys.

La Sra. Saus exposa que com que abans ho miraven en paper potser els passava per alt.

3. - DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚM. 40/2020, 41/2020, 42/2020,
43/2020, 44/2020, 45/2020, 46/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021, 4/2021, 5/2021 i 6/2021
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats Decrets.
4.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LES JUNTES DE GOVERN NÚMS.
22/2020, 23/2020 24/2020, 1/2021, 2/2021, 3/2021 4/2021 i 5/2021
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats acords adoptats per la Junta
de Govern.
10.- INFORMES D’ALCALDIA
La Sra. Arasa informa de les seves regidories, en concret que està previst que el 10 d’abril es
faci la presentació oficial del llibre de Sant Llorenç, es farà un petit concert, amb la presència de
membres de la Diputació i del Bisbe.
La dinamitzadora de la gent gran, com que la llar encara està tancada, a partir del mes d’abril a
la pista de davant del camp de futbol farà balls en línia per la gent que s’hi vulgui apuntar, serà
una activitat oberta tothom.
La web de l’Ajuntament s’està actualitat, i ja està pràcticament acabada.
La setmana que ve es començaran a distribuir cartells per conscienciar a la gent de la recollida
dels excrements dels gossos, i es farà una campanya divulgativa.
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La Sra. Imma Casals exposa que sempre forma part del pressupost i que inclús es publica al
BOP.

ACTA DEL PLE

La Sra. Saus afegeix que ho agraeixen perquè així ho poden veure, i agraeixen també tenir
l’organigrama de l’Ajuntament que l’havien demanat al 2015 i no els l’havien entregat.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

La Sra. Casals respon dient que sí que l’any passat hi era i que els anys anteriors potser no hi
era.

S’han reunit amb els membres de la llar i s’habilitaran dues taules perquè la gent pugui jugar
adoptant mesures de seguretat.
Les caminades es continent fent, estan obertes a tothom que vulgui, i es reuneixen cada dilluns
a les 10 davant l’Ajuntament.
Les caramelles aquesta any es faran estàtiques, vindrà una cobla i tocarà i es passaran
partitures per qui hi vulgui participar.
S’ha incrementat el nombre d’usuaris de serveis socials, hi ha 28 persones amb ingressos
insuficients i 7 persones estan sense cap ingrés.
El Sr. Marc Sensada informa de les seves regidories:
En relació a les festes s’ha reinventat reis i carnaval. Vol agrair a tothom el bon comportament.

El Sr. Sensada exposa que s’estan acabant de redactar les bases i es comunicarà per e-mail i
es publicarà i si cal es farà una reunió telemàtica, s’ha intentat fer una petició molt senzilla.
En relació a l’Estació han començat a buscar alguna manera de millorar l’oficina de turisme,
que pugui estar oberta més temps, i aprofitar més l’espai de l’edifici de l’estació; estan treballant
amb diferents idees, per donar més opcions a l’espai com crear un espai compartit com
coworking.
La Sra. Saus demana si hi poden participar, ja que ells tenien idees per fer-hi coses. I que
potser aquest espai de coworking es podria fer a la Llar.
El Sr. Sensada respon dient que sí, i respecte al tema del coworking com que caldria una
persona a recepció havien pesant que fos a l’oficina de turisme.
El Sr. Alcalde afegeix que tenien moltes ganes d’ajudar a les empreses i fer alguna cosa a nivell
local, i vol agrair la implicació del Marc, creu que aquesta ajuda serà molt benvinguda per
tothom; i la idea és que sigui molt senzilla de tramitar.
El Sr. Sensada informa que en relació al tema del rasca, encara no tenen els números exactes,
que els hi ha de passar el Consell, però tenen la sensació que ha sigut una campanya que ha
funcionat bé i els comerciants estaven contents.
La Sra. Saus manifesta que a nivell personal, la idea del rasca en un principi li va agradar molt
però potser no era tant equitatiu; creu que era una bona idea però hi ha coses que s’haurien de
millorar.
El Sr. Sensada exposa que hi havia un import major cap al sector de restauració i estètica,
perquè eren els que ho havien patit més però la idea era dinamitzar tot el comerç.
El Sr. Alcalde manifesta que des del Consell amb el tema dels rasca hi va haver molt debat,
perquè la idea inicial era treure una ajuda directa pels empresaris i autònoms, però es parlava
de que l’efecte multiplicador i l’efecte econòmic que es generava amb el rasca era major, i per
això es va iniciar aquesta campanya. A nivell comarcal el resultat ha sigut molt positiu; té
constància que aquí a Guardiola es va repartir pràcticament tot.
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La Sra. Campoy demana si es farà una reunió per tothom.

Codi Validació: 9DH4ECKCHLMZ73K4LSQENP9GN | Verificació: https://guardioladebergueda.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 6 de 8

En relació a les subvencions pel 2021, la partida de subvencions per entitats puja a 12.000 € i a
més s’hi ha incorporat una partida de 20.000 € a repartir entre autònoms i empreses del
municipi, estaran destinats als comerços i estaran al voltant entre 1000 i 1500 € hi podran
accedir tots els comerços que hagin hagut de tancar més de 30 dies i els que hagin tingut
pèrdues de més del 50% de facturació respecte al 2019.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

Estan treballant amb caramelles i preveient la resta de festes que hi ha a la primavera i estiu

La Sra. Campoy afegeix que el que s’hauria de mirar de rectificar és que aquests diners no es
cobren fins al cap d’uns mesos, i que potser fora bo no fer esperar tant de temps als
comerciants i recollir els diners un parell de cops, i no haver d’esperar fins a l’abril a cobrar-los,
i que potser es podria estudiar fer-ho abans o d’una altra manera.
El Sr. Alcalde informa que avui ja s’ha pagat des del Consell el descompte de la taxa de residus
dels negocis que van haver de tancar, pels dies que van haver de tancar.
El Sr. Antonio Morales informa de les seves regidories:
S’ha aprovat la subvenció de l’ADF pel 2021, pressupost de 22.000 € i està previst el repàs de
manteniment i neteja de voresdel xalet de la Diputació al Coll del Forn passant per Gavarrós i
Cal Muntaner, la mina de petroli a Gavarrós, el camí de Pardinella i el camí de la Serra del Puig
al Coll de la Cerqueda.
S’han hagut de canviar diversos comptadors d’aigua per les baixes temperatures, concretament
18, també s’han rebentat algunes canonades, etc...

La Sra. Saus demana que en relació a la fibra òptica vol saber quan arribarà per carretera,
perquè li han dit que encara no ha arribat.
EL Sr. Alcalde respon dient que amb “Apfutura” ja està connectada, i que amb “Connecta”
encara no ho està, perquè creu que aquesta encara no els hi ha donat el permís per connectarse.
El Sr. Alcalde informa de les obres de la sala polivalent, concretament de la primera fase que ja
està pràcticament acabada, també està previst que hi passin tots els serveis elèctrics i que la
Diputació els ajudi amb el tema de la il·luminació i calefacció.
S’ha informat també de la Mina, finalment i després de 2-3 anys tancada s’ha aconseguit el
finançament i en breu s’iniciaran les obres, i es preveu que es pugui obrir aviat.
S’ha previst al pressupost dues noves figures noves, una de peó de brigada i l’altra de monitora
de menjador i neteja.
La Sra. Campoy demana si seran places definitives o temporals.
La Sra. Secretaria respon dient que són temporals.
El Sr. Alcalde exposa que es farà la presentació del llibre de Sant Llorenç, pujarà el Sr.
González, el Sr. Joan Closa, .... i els convida el 10 d’abril a que hi assisteixin.
L’activitat de Sant Llorenç es reprendrà i començarà la nova programació.
Afegeix que fins ara el servei de recollida de residus el cobràvem nosaltres i el retornàvem al
Consell i ara amb la dispensa del servei, nosaltres ja no hi intervenim però això no s’ha previst
al pressupost.
Tal i com ha dit l’Antonio aquest any es continuaran amb les actuacions de l’ADF i també hi ha
un ajut de 25.000 € de la Diputació per camins rodats no urbans, i s’està estudiant a què
destinar-ho.
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El Sr. Morales diu que ja ho mirarà.
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La Sra. Saus exposa que la cistella que hi havia a la sala polivalent ara és a sobre del mur de la
piscina, i que era nova i que encara es pot aprofitar.

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

S’estan reparat les voreres, s’està fent nova la del parc del barri i s’estan pintat les baranes i el
manteniment dels parcs.

Informa també que ja es van resoldre i pagar les subvencions de les entitats del 2020, i s’està
començant a parlar de les del 2021.
S’han demanat les subvencions de xarxa, concretament se n’han presentat unes 30-35 per dur
a terme activitats.
Va sortir una subvenció per equipaments culturals municipals i es va demanar un ajut per
canviar la caldera del centre Cívic i la il·luminació a Leed ; i per sant Llorenç també es va
demanar poder disposar d’un equip de música, etc....
La Sra. Campoy demana quin tipus de caldera tenen prevista.
El Sr. Alcalde respon dient que veient com funciona la d’estella de Sant Llorenç s’hauran de
decantar per gas-oil. I els demana que què proposarien. Aquella caldera era de carbó i llenya i
es va recondicionar.
La Sra. Campoy manifesta que és un tema pendent des que es va crear el Centre Cívic, i li sap
greu que no es pugui aprofitar més .

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.24 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe.
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No hi ha preguntes.

ACTA DEL PLE

11.- PRECS I PREGUNTES

Número: 2021-0003 Data: 23/06/2021

El Sr. Alcalde exposa que hi ha molts metres cúbics per escalfar i amb una caldera
recodicionada i molt vella i s’ha de canviar.

