05/2016

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 DE JULIOL DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vint-ivuit de juliol 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 extraordinària 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.

1) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI
LABORAL 2017
Atès que l’article 37.2 de l’Estatut dels Treballadors indica que de les catorze festes laborals,
dues seran locals, i per Decret de la Generalitat de Catalunya s’estableix que les dues festes
locals seran fixades per Ordre del Conseller de Treball, a proposta dels municipis respectius.
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 46 del Reial Decret 2001/83 correspon al Ple de
la Corporació la proposta de festes locals.
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer.- Proposar com a dues festes locals, a incloure al calendari laboral de l’any 2.017, les
següents:
- Dia 25 d’abril de 2.017
- Dia 10 d’agost de 2.017
Segon.- Comunicar aquest acord, a la delegació Territorial de Barcelona del Departament de
Treball de la Generalitat.

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 informa que del total de festes del calendari laboral, dues són
locals, i aquest any com que el 25 d’abril (Sant Marc) és dimarts i el 10 d’agost (Sant Llorenç),
és dijous, i es proposa que siguin aquetes dues festes locals.
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2) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE VENDA NO
SENDENTARIA A GUARDIOLA DE BERGUEDÀ ORGANITZADA EN MERCATS DE
MARXANTS
En el marc de Decret 162/2015, de 14 de juliol, de venda no sedentària en mercats de marxants,
que disposa que tots els ajuntaments han d’aprovar una ordenança reguladora de la venda no
sedentària d’acord amb els paràmetres continguts en el citat Decret.
Vista la proposta d’Ordenança elaborada pel Consell Comarcal, l’Ajuntament de Guardiola de
Berguedà, amb les modificacions i adaptacions a les necessitats del municipi, s’adhereix al model
d’Ordenança elaborat pel Consell Comarcal.
La potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article 4.1.a)
de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
La competència per l’aprovació de les ordenances i reglaments correspon al Ple de la Corporació.
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents,

ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de venda no sedentària a Guardiola de
Berguedà organitzada en mercats de marxants.
Segon.- Sotmetre l’esmentada norma a informació pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

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 informa que com saben ja fa uns anys els que patim la C-16,
podem apreciar que sovint hi ha parades, i s’ha recomanat elaborar una ordenança que reguli
la venda ambulant. La seva proposta es que el mercat setmanal es faci a la Plaça de
l’Ajuntament i el Mercat del Bolet a la Plaça Nova de l’Església.
Això no vol dir que estigui tancat, sinó que com diu la pròpia ordenança l’Ajuntament per
situacions excepcionals pot fer modificacions, però la idea és que només es pugui vendre al
mercat del bolet, a la Plaça Nova de l’Església, i el mercat setmanal a la plaça de l’Ajuntament i
si això no es compleix està vinculat a un sèrie de sancions, de manera que són els Mossos els
que poden actuar en el cas que hi hagi parades en llocs no permesos.
La Sra. Olga Saus demana si els altres municipis de la comarca també han aprovat ordenances
en aquest sentit.
El Sr. Alcalde respon dient que sí, que se’n va parlar amb un anterior Ple, que des de
l’Ajuntament de Guardiola es va portar amb un Consell d’Alcaldes, i el Consell Comarcal va
proposar fer aquesta Ordenança i tots els Alcaldes van prendre el compromís de porta-ho als
seus Ajuntaments, i que molts d‘ells ja ho han aprovat.
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La Sra. Olga Saus demana en relació al punt 2 de l’article 15 de l’ordenança diu que el no
compliment de l'obligació econòmica, en relació a les tarifes contemplades en l'ordenança
corresponent, és una falta molt greu, però diuen que aquesta ordenança hauria de regular la
tarifa i no l’han trobat.
El Sr. Alcalde respon dient que la tarifa és la d’ocupació de la via pública en el cas del mercat
setmanal, i la del mercat del bolet.
La Sra. Olga Saus demana si està en alguna ordenança.
El Sr. Alcalde respon dient que està a les ordenances fiscals, que s’aproven al novembre.
La Sra. Olga Saus demana qui formarà part de la comissió de seguiment del mercat.
El Sr. Alcalde respon dient que no ho han pensat, però que els conviden a que un d’ells hi sigui.
La Sra. Olga Saus respon dient que sí que en volen formar part.

3) PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ORDENANÇA GENERAL DE LA GESTIÓ DE
RESIDUS
En el marc de Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
reguladora dels residus i del que estableix el Programa de Gestió de Residus municipals de
Catalunya així com en els seves revisions i actualització en el Pla d’actuació de residus de
Berguedà, des del Consell Comarcal del Berguedà s’ha elaborat una ordenança general de gestió
de residus aplicable a tots els municipis de la comarca del berguedà que tinguin delegada la gestió
del servei de recollida d’escombraries al Consell Comarcal del Berguedà.
Atès que l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, té delegada la gestió del servei de recollida
d’escombraries al Consell Comarcal del Berguedà.
Vista la proposta d’Ordenança elaborada pel Consell Comarcal del Berguedà, l’Ajuntament de
Guardiola de Berguedà, s’adhereix a la proposta d’Ordenança General de Gestió de Residus
elaborada pel Consell Comarcal.
Ates que la potestat reglamentària es reconeix expressament a les Corporacions Locals en l’article
4.1.a) de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; en l’article 8.1.a) 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 i els articles 60 i següents del ROAS.
La competència per l’aprovació de les ordenances i reglaments correspon al Ple de la Corporació.
L’acord d’aprovació, juntament amb el projecte de la norma, s’han de sotmetre a informació
pública mitjançant un anunci que s’ha de publicar al BOP, al DOGC, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el taulell d’anuncis de la corporació, pel termini mínim de trenta
dies, per a la formulació de reclamacions i al·legacions.
En virtut de tot això, es proposa al Ple l’adopció del següents
ACORDS
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança General de Gestió de Residus elaborada pel Consell
Comarcal.
Segon.- Sotmetre l’esmentada norma a informació pública per a la formulació de reclamacions i
al·legacions, per un termini de trenta dies hàbils, a través de la inserció de l’anunci corresponent al
Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació.

3

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 informa que la gestió dels residus està delegada al Consell
Comarcal del Berguedà, i ara el Consell Comarcal vol fer campanyes divulgatives, i no tenen
competències, per això s’aprova aquesta ordenança perquè el Consell pugui fer campanyes
divulgatives, control de deixalles incontrolades,.... d’aquesta manera serà el propi Consell qui
ho dugui a terme i sancioni.
La Sra. Olga Saus manifesta que no han pogut llegir l’ordenança perquè no l’han rebut.
La Sra. Imma Casals respon dient que estava amb un altre correu, ja que pesava molt.
La Sra. Olga Saus exposa que no ho han rebut, però que si va en aquest sentit, ho veuen bé.
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:10 h, de tot el qual
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.
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