01/2016

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2016

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia quinze
de març 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, Sr. Ferran Sayes i Jato i Sra. Anabel
Franco i Santos.
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) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 15 DE
DESEMBRE
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l‟acta de la sessió de
ordinària celebrada el dia 15 de desembre de 2015.
Sotmesa la proposta a votació El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb 4 vots a favor dels
regidors de CIU i 3 dels regidors 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 15 de desembre de 2015.
2) PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2016
Atès que en la tramitació per a l‟elaboració del pressupost municipal per a l‟exercici econòmic
de 2016 s‟han seguit els requisits que exigeix la legislació vigent.
Atès que en el projecte de pressupost s‟hi contenen els crèdits necessaris i imprescindibles per
a l‟execució de la correcta gestió municipal i l‟atenció dels serveis a càrrec de l‟Ajuntament, així
com per atendre totes les obligacions reconegudes per la Corporació, els quals es nodriran dels
ingressos pressupostats, calculats en base als drets reconeguts a favor de la Corporació, els
tributs, els impostos i preus públics aprovats.
Atès que en la relació de llocs de treball que integren la plantilla municipal estan contemplades
totes les places creades reglamentàriament, amb la seva dotació econòmica corresponent pels
conceptes que s‟hi contenen.
Atès que en les bases d‟execució del pressupost es regulen exhaustivament els tràmits i
procediments per l‟execució efectiva de la gestió municipal i el control pressupostari.
Vist l‟informe favorable emès per la Secretària-Interventora.
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El Ple de l‟Ajuntament, per unanimitat ACORDA:
1r.- APORVAR de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a l‟exercici
econòmic de 2016, el resum del qual és com segueix:
PRESSUPOST D’INGRESSOS

PRESSUPOST DE DESPESES

CAPÍTOL I

526.106,00

CAPÍTOL I

382.556,00

CAPÍTOL II

7.006,00

CAPÍTOL II

583.894,00

CAPÍTOL III

283.332,00

CAPÍTOL III

7.000,00

CAPÍTOL IV

376.000,00

CAPÍTOL IV

96.950,00

CAPÍTOL V

3.606,00

CAPÍTOL V

5.300,00

CAPÍTOL VI

0,00

CAPÍTOL VI

84.000,00

CAPÍTOL VII

64.000,00

CAPÍTOL VII

0,00

CAPITOL VIII

0,00

CAPITOL VIII

0.00

CAPITOL IX

0,00

CAPITOL IX

100.350,00

TOTAL

1.260.050,00

TOTAL

1.260.050,00

2n.- APROVAR la plantilla de personal que es contempla en l‟expedient del pressupost.
3r.- APROVAR les Bases d‟execució del pressupost.
4t.- EXPOSAR al públic per termini de quinze dies, previ anunci en el Butlletí Oficial de la
Província i en el tauler d‟anuncis de la Corporació, l‟esmentat pressupost, els efectes d‟examen
i possibles reclamacions.
5è.- CONSIDERAR definitivament aprovat el pressupost si transcorregut el termini d‟exposició
pública no s‟haguessin presentat reclamacions, entrant en vigor una vegada s‟hagi complert
allò que disposa l‟Article 112.3 de la Llei Reguladora de Bases de Règim Local i l‟Art. 169.1 del
text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals .

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que els pressupostos són una previsió d‟ingressos i
despeses a exercitar durant l‟any vinent i que es va modificant durant l‟exercici. Les partides
són molt iguals que l‟any anterior, si bé les partides que varien una mica més és el Capítol I,
que contempla el sou dels electes i l‟1% d‟increment del personal; el Capítol 2 s‟ha reduït una
mica per les compres agregades de serveis com ara telefonia, etc.... que facilita l‟ajust de la
despesa; el capítol 4, s‟incrementa un 14,13% on hi ha la previsió de la cessió dels Plans
d‟Ocupació que es cedeixen a l‟Agència de Desenvolupament del Berguedà. La resta és molt
similar del 2015, hi ha capítols que contenen partida 0, perquè comptablement és difícil de
crear i resten pendents de quan hi hagin la resolució de les subvencions. El pressupost puja a
1.260.000 €.

3)

ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENTS EN RELACIÓ LA IMPLANTACIÓ DE NOUS
USOS ALS ARTICLES 104 I 167

I.- Vista la proposta de Modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament
urbanístic del municipi de Guardiola de Berguedà redactada pels serveis tècnics municipal,
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relativa a admetre l‟ús esportiu en l‟article 104 referent a la clau 1 (habitatge plurifamiliar entre
mitgeres tipus I) i l‟ús comercial, magatzem, restaurant i esportiu en l‟article 167 referent als
usos admesos a la clau 8 (zona indústria entre mitgeres).
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa redactada pels serveis tècnics de
l‟Ajuntament, la modificació proposada pretén admetre l‟ús esportiu en l‟article 104 referent a la
clau 1 (habitatge plurifamiliar entre mitgeres tipus I) i l‟ús comercial, magatzem, restaurant i
esportiu en l‟article 167 referent als usos admesos a la clau 8 (zona indústria entre mitgeres),
fins ara inexistents que beneficiaran al conjunt de la població.
III.- En aquest sentit es proposa modificar l‟article 104.09), sense modificar la resta de
l‟articulat, admetent l‟ús esportiu , el qual quedaria redactat de la següent forma:
“1.-HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (Tipus I).
Art. 104 - Condicions d’ús.
Queden admesos en aquesta zona els usos següents :
01 ) Residencial.
a.
b.
c.
d.
e.

Habitatge en les seves dos categories.
Residències.
Asil i llars col·lectius.
Hotels.
Apartaments hotels.

02 ) Industrial.
Categoria 1ª. Situacions A i B.
Categoria 2ª. Situacions A, B i C.
Categoria 3ª. Situacions B, C i D del quadre annexa a l’article 35.
03 ) Garatge i aparcaments.
1ª Categoria situacions A i B.
2ª Categoria situacions A, B i C.
04 ) Comercial i Oficines.
Sense limitació.
05 ) Sanitari .
Dispensaris i consultoris.
06 ) Cultural .
Sense limitació.
07 ) Religiós
Sense limitació.
08 ) Recreatiu .
Només en locals tancats.
09 ) Esportiu”.
I afegir dos nous apartats a l‟article 167, sense modificar la resta de l‟articulat, concretament el
03) i 04), admeten l‟ús comercial, magatzem, restaurant i esportiu a la clau 8 (zona indústria
entre mitgeres), el qual quedaria redactat de la següent forma:
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“8- ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES
Art. 167 - Condicions d’ús.
S’admeten en aquesta zona els següents usos:
01) Residencial. L’ús residencial quedarà limitat a un habitatge per cada indústria
que tingui un sostre construït de 1.500 m2. L’habitatge estarà adscrit a la funció de
vigilància i manteniment de l’activitat.
02) Indústria. Únicament es podran admetre aquelles categories industrials que
siguin compatibles amb la situació relativa dels solars d’acord amb el exposat en
l’article 35 de les presents Normes i el disposat pel “Nomenclàtor”, annexa a les
mateixes.
03) Establiments comercials i magatzems .
(Bar -Restaurant )
04) Esportiu”.

III.- Atès que la normativa aplicable està constituïda per: articles 85 a 100 del Decret Legislatiu
1/2010, de 3 d‟agost, pel qual s‟aprova el Text refós de la Llei d‟urbanisme, i articles 117 i 118
del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s‟aprova el Reglament de la Llei d‟urbanisme;
arts. 22.2, apartat c) i 47.2, ll), de la Llei 7/1985, de 2 d‟abril, reguladora de les bases del règim
local, aquest últim amb les modificacions introduïdes per la Llei 57/2003, de 16 de desembre,
de Mesures per a la modernització del govern local.
Es proposa al Ple de l‟Ajuntament, l'adopció del següent acord:
Primer.- APROVAR INICIALMENT la proposta de modificació puntual de les normes
subsidiàries de planejament del municipi de Guardiola de Berguedà relativa a la implantació de
nous usos als articles 104 i 167, i que es concreta de la següent manera:
-Modificar l‟article 104.09), admetent l‟ús esportiu, el qual quedaria redactat de la següent
forma:
“1.-HABITATGE PLURIFAMILIAR ENTRE MITGERES (Tipus I).
Art. 104 - Condicions d’ús.
Queden admesos en aquesta zona els usos següents :
01 ) Residencial.
a.
b.
c.
d.
e.

Habitatge en les seves dos categories.
Residències.
Asil i llars col·lectius.
Hotels.
Apartaments hotels.

02 ) Industrial.
Categoria 1ª. Situacions A i B.
Categoria 2ª. Situacions A, B i C.
Categoria 3ª. Situacions B, C i D del quadre annexa a l’article 35.
03 ) Garatge i aparcaments.
1ª Categoria situacions A i B.
2ª Categoria situacions A, B i C.
04 ) Comercial i Oficines.
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Sense limitació.
05 ) Sanitari .
Dispensaris i consultoris.
06 ) Cultural .
Sense limitació.
07 ) Religiós
Sense limitació.
08 ) Recreatiu .
Només en locals tancats.
09 ) Esportiu”.
I afegir dos nous apartats a l‟article 167, concretament el 03) i 04), admeten l‟ús comercial,
magatzem, restaurant i esportiu a la clau 8 (zona indústria entre mitgeres), el qual quedaria
redactat de la següent forma:
“8- ZONA INDÚSTRIA ENTRE MITGERES
Art. 167 - Condicions d’ús.
S’admeten en aquesta zona els següents usos:
01) Residencial. L’ús residencial quedarà limitat a un habitatge per cada indústria
que tingui un sostre construït de 1.500 m2. L’habitatge estarà adscrit a la funció de
vigilància i manteniment de l’activitat.
02) Indústria. Únicament es podran admetre aquelles categories industrials que
siguin compatibles amb la situació relativa dels solars d’acord amb el exposat en
l’article 35 de les presents Normes i el disposat pel “Nomenclàtor”, annexa a les
mateixes.
03) Establiments comercials i magatzems .
(Bar -Restaurant )
04) Esportiu”.

Segon.- Sotmetre l‟esmentada proposta de modificació de normes subsidiàries de planejament
a exposició pública per termini d'un mes, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província, a un dels diaris de major divulgació al municipi i a la pàgina web de l‟Ajuntament.
Durant aquest temps l'expedient romandrà a disposició de qualsevol persona que vulgui
examinar-lo, a fi i efecte que es puguin formular les reclamacions i al·legacions procedents.
Tercer.- Es donarà audiència als ajuntaments l‟àmbit territorial dels quals confina amb el
municipi de Guardiola de Berguedà.
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als
efectes procedents.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que les Normes Urbanístiques van evolucionant i es
van rectificant, i ara s‟han adonat que als baixos de Guardiola no hi poden haver gimnàs
perquè no està contemplat a les normes, i es proposa modificar el 104 (urbana) i el 167
(industrial) per permetre ubicar-hi activitats esportives i restaurants.
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4) MOCIÓ PRESENTADA CONJUNTAMENT PELS GRUPS DE CIU I DE JUNTS PER
GUARDIOLA DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució
catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per
fer efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta
dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular
del Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel
poble en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest
procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i
pacífica que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una
participació oberta, activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets
fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol,
com els especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu
el mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda
posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es
garanteixi el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i
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2.

3.

4.

5.

6.

d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial,
mentre duri aquesta situació.
Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne,
el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que
en processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats
familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions
normatives que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el
cas del reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació
d’habitatges per a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos
de necessitats especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut),
a totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per
raó d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà
no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona
part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha
de vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte
de les competències establertes en favor de les administracions catalanes i per
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que
fou admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel
dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos
internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu
dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en
matèria de seguretat ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets
fonamentals esmentats.
Administracions locals
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals
catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines
de suport necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat
27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local,
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promulgada de resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la
Constitució espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control
del cost dels serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el
futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim
nombre de persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit
pel Govern espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur
govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i
manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus
d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els
concessionaris o superficiaris a redefinir els contractes estructurats, transformant
l’amortització de les inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i
eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat
que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una
revisió a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i
contrastar-ne la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc.
Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats
al pla de xoc social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”

En sentència dictada el 2 de desembre de 2015, amb una celeritat històrica, el Tribunal
Constitucional va resoldre el recurs interposat per Govern espanyol, estimant-lo i declarant la
inconstitucionalitat i la nul·litat d‟aquesta resolució.
Malgrat els Ajuntaments no tinguin competència directa en relació al contingut de la Resolució
1/XI del Parlament de Catalunya, sí que poden efectuar una declaració política de suport a
l‟esmentada resolució, amb consciència de la seva nul·la incidència jurídica, però sí com a
constatació d‟una aspiració democràtica d‟una part important de la població de Catalunya.
Atesos aquests fets, el grup municipals de CIU a Guardiola de Berguedà, proposa al ple de
l‟ajuntament de Guardiola de Berguedà l‟adopció dels següents acords:
PRIMER.- Manifestar el ple suport de l‟ajuntament de Guardiola de Berguedà a la resolució 1/XI
del Parlament de Catalunya, com expressió de la voluntat d‟una part majoritària de la població
del municipi.
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SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l‟Associació de Municipis per la Independència
(AMI) i a l‟Associació Catalana de Municipis (ACM).

Prèviament a sotmetre l‟assumpte a debat la Sra. Secretària intervé i exposa al plenari que té
una observació legal a fer i és que d‟acord amb la resolució del Tribunal Constitucional
publicada en el butlletí oficial de l‟estat del 12 de novembre, aquesta resolució va ser declarada
suspesa en quant a la seva aplicabilitat i posteriorment en va declarar la nul·litat de la mateixa,
el que es fa constar a efectes legals.
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat, amb 4 vots a favor dels regidors de
CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.
5) MOCIÓ DE JUNTS PER GUARDIOLA SOL·LICITANT LA GRATUÏTAT DE L’ACCÉS
ALS RECURSOS DE LA MINA DE PETROLI I DEL MONESTIR DE SANT LLORENÇ
PELS GUARDIOLENCS I GUARDIOLENQUES
El grup municipal de Junts per Guardiola proposa la gratuïtat de l‟accés als recursos de la Mina
de petroli de Riutort i el Monestir de Sant Llorenç. Considerem que aquesta mesura afavoriria el
coneixement d‟aquests recursos per part de tota la població, i la conseqüent valoració
d‟aquests. Així mateix, el fet de poder accedir-hi gratuïtament pot facilitar la promoció i difusió a
tercers del patrimoni municipal.
ACORDS:
1.- Es facilitarà l‟accés lliure i gratuït dels guardiolencs i guardiolenques, que s‟acreditin amb el
carnet corresponent, a la MINA DE PETROLI DE RIUTORT i al MONESTIR DE SANT
LLORENÇ.
2.- Es faran les gestions necessàries per tal de signar un conveni amb les poblacions veïnes i
oferir descomptes o gratuïtats recíproques en l‟accés als recursos turístics i/o culturals dels
pobles de l‟Alt Berguedà, per tal de promocionar els recursos turístics de la zona.

En el torn de debat el Sr. Alcalde demana que s‟expliqui el contingut de la moció.
La Sra. Olga Saus exposa que veient les ordenances fiscals i referent a la Mina de Petroli i el
Monestir, van creure que era una bona oportunitat pels habitants de Guardiola accedir
gratuïtament als dos recursos i podia ser una manera de promoure el turisme. Aquesta és la
primera part de la moció, i la segona part és la de fer una mena de xarxa amb la resta de
municipis de l‟Alt Berguedà i fer gestions necessàries amb els altres Ajuntaments i fer que hi
hagi algun tipus de descompte per promoure la resta de recursos dels municipis de l‟entorn.
El Sr. Alcalde respon dient que vol fer dues puntualitzacions, i és que s‟hi ha posat el Monestir
de Sant Llorenç i la seva gestió no és municipal, no obstant li consta que amb el nou concurs
que s‟està preparant per la seva explotació, hi consta la gratuïtat. Respecte a la Mina de
Petroli, la moció els sembla correcte, però volen fer-hi una puntualització i per això cedeix la
paraula al regidor Sr. Boris Lapuerta, el qual manifesta que en la línia de que la gent del poble
son els que millor han de conèixer els recursos, i segons el que consta que es fa als municipis
veïns, no es fa sempre entrada lliure per tothom sino que s‟acoten unes dates concretes, per tal
que no generi o pugui arribar a generar un desordre i la gent que està gestionant el recurs
sàpiga el dia que li poden arribar més visitants per aquesta via, i per tant presenten una
esmena amb la seva línia però amb una limitació de dates, i concretament proposen acotar-ho
al primer cap de setmana de cada mes durant tot l‟any.
La Sra. Olga Saus, respon dient que personalment no hi troba el sentit.
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El Sr. Josep Lara respon dient que és una previsió de personal per tenir-ho més controlat.
La Sra. Olga Saus, respon dient que la gent de Guardiola hauria de poder-hi anar quan
volgués, i que el dia que potser vol portar-hi algú per donar a conèixer el recurs, no és el primer
cap de setmana del mes, i seria una manera d‟afavorir que la gent de Guardiola valorés el
recurs, que aquesta és la millor publicitat que es pot fer del recurs.
El Sr. Alcalde exposa que modificar una ordenança a mig any és complicat, i proposa que això
es deixés per la modificació de les properes ordenances fiscals, per no entorpir la feina del dia
dels serveis tècnics perquè és costós.
El Sr. Ferran Sayes, exposa que això de limitar-ho a dies concrets s‟hauria de mirar, perquè la
seva experiència personal, li demostra que no hi ha desbordament de visites, que tant de bo
fos així i que consideren que és qüestió de voluntat i que respecte a la modificació de les
Ordenances Fiscals que en tot cas ho valorin ells si val la pena deixar passar una campanya
d‟estiu o fer-ho abans, que ells creuen que és millor fer-ho com més aviat millor.
El Sr. Josep Lara respon dient que considera que és lògic acotar-ho i no modificar ara les
ordenances, sino deixar-ho per quan es faci la modificació de les Ordenances Fiscals.
El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que no es fa res per un recurs i en el moment que s‟està
enfonsant...., ja està......, mira com que no ve ningú...., com que no interessa la cultura...., que
veu que ho veuen diferent, que no passa res que aquesta és la seva proposta. I respecte al
Monestir exposa que ara cura al cel que els habitants de Guardiola tinguin entrada gratuïta al
Monestir, però hi ha altres vies per ajudar les visites, com un acord amb el Monestir, que
simplement és una idea i que s‟ha de valorar.
El Sr. Alcalde exposa que ell ha llegit les clàusules i que hi està contemplat, que no és arrel del
que es diu avui.
La Sra. Anabel Franco demana si també està acotat al primer dia de cada mes.
El Sr. Alcalde respon dient que no li sap dir.
Es procedeix en primer lloc es procedeix a votar l‟esmena proposada pel grup de CIU.
La moció és aprovada per majoria absoluta amb quatre vots a favor dels regidors de CIU i tres
en contra dels regidors de Junts per Guardiola.
Seguidament es procedeix a votar la moció, la qual és aprovada per unanimitat amb quatre
vots a favor dels regidors de CIU i tres a favor dels regidors de Junts per Guardiola.
6) DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMS. 24/2015, 25/015, 26/2015,
1/2016, 2/2016, 3/2016, 4/2016, 5/2016, 6/2016, 7/2016, 8/2016, 9/2016, 10/2016
11/2016, 12/2016, 13/2016, 14/2016 I 15/2016
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citats Decrets.
El Sr. Ferran Sayes demana informació respecte als Decrets relatius a les baixes del padró
municipal.
El Sr. Alcalde respon dient que estan obligats a tramitar d‟ofici les baixes del padró dels
estrangers que fa dos anys no han renovat el padró.
El Sr. Alcalde informa també del contingut d‟un Decret relatiu a un ajut per estalvi energètic
rebut per la substitució de la caldera de l‟Escola Sant Llorenç, i en concret que s‟ha instal·lat
una caldera de gasoil baix consum, que amb poc temps estarà amortitzada.
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El Sr. Ferran Sayes demana si s‟han estudiat altres opcions.
El Sr. Alcalde respon dient que hi havia altres opcions, concretament la de Biomassa, però al
no tenir bosc públic no era tant avantatjós perquè era molt costosa de compra i amb un període
d‟amortització a molt llarg plaç, i que l‟estalvi immediat amb la caldera de gasoil que s‟ha posat,
és major.
El Sr. Ferran Sayes demana si no hi havia altres opcions.
El Sr. Josep Lara demana a què es refereix.
La Sra. Olga Saus respon dient que alguna cosa més sostenible.
El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que hi ha accions d‟inversions més fortes inicials però
més sostenibles de cara a les emissions, per què amb la caldera de gasoil es continuarà
gastant.
El Sr. Lara respon dient que té l‟esperança de que amb aquesta nova caldera es rebaixi molt la
facturació i també les emissions de CO2.
El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre el Decret relatiu al refugi de Sant Jordi.
El Sr. Alcalde exposa que com que està en sòl no urbanitzable s‟ha de fer la tramitació per
l‟article 48, havent-se de sol·licitar els informes pertinents i és una ampliació del refugi de Sant
Jordi.
La Sr. Anabel Franco exposa que ja havien entrat aquesta sol·licitud.
La Sra. Secretària respon dient que la van retirar i que n‟han presentat un nou projecte.
El Sr. Ferran Sayes demana informació sobre el tema del contenciós-administratiu de la
telefonia.
El Sr. Alcalde informa que amb la darrera modificació de les Ordenances Fiscals, i segons ens
van indicar des de Diputació, amb el tema de la transparència s‟havia de fer la publicació
íntegra de totes les Ordenances amb el Text Refós sencer, tant les que es modificaven com les
que no, i que aquesta no havia estat modificada, però al publicar-se de nou l‟han tornat a
impugnar, i amb el Decret es va demanar la defensa, que inicialment s‟havia demanat a un
advocat privat, però ara Diputació portarà la defensa del cas.

7) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 33/2015, 34/2015,
1/2016, 2/2016, 3/2016 I 4/2016
El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de les citades actes de la Junta de
Govern.
El Sr. Ferran Sayes demana informació respecte a la relació de factures presentades, demana
si es pot consultar i està accessible.
El Sr. Alcalde respon dir que no ho sap i que ja es mirarà.
La Sra. Olga Saus manifesta que en l’acta de la sessió de la Junta de Govern de 2 de febrer,
hi ha un acord d’aprovació del contracte de col·laboració entre l’Ajuntament de Guardiola i la
Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals referent a la gratuïtat de la Mina de Petroli pel
club Super 3, i volen demanar dues coses i és que s’aprova el 2 de febrer però el contracte diu
que és des de l’1 fins al 31 de desembre de 2015.
La Sra. Secretària respon dient que el contracte és anual, que es renova cada any, que és una
errada i que és pel 2016.
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La Sra. Olga Saus reitera i vol que consti en acta que un nen del Club Super 3 d’un altre poble
podrà entrar gratuïtament cada dia i un nen de Guardiola que no sigui del Club Super 3 només
podrà entrar el primer cap de setmana de cada mes a veure un recurs del seu municipi.
El Sr. Ferran Sayes demana si se sap alguna cosa respecte a la resolució dels ajuts sol·licitats
al catàleg de serveis de Diba.
El Sr. Alcalde respon dient que encara no se sap res, que es preveu que es resolguin a partir
de l‘abril.
El Sr. Ferran Sayes manifesta que en relació a l’acord de la Junta de Govern relatiu a
l’aprovació del conveni amb el Camp d’Aprenentatge, diu Alt Empordà en comptes d’Alt
Berguedà.
Igualment manifesta que en relació a l’acta de la Junta del dia 16 de febrer de 2016, hi ha un
informa en relació a les beques menjador, i vol saber com és que l’import que surt sempre és el
mateix.
La Sra. Secretària respon dient que no tots els usuaris poden accedir els mateixos dies a
menjador becats, que tot depèn de la seva situació econòmica i que en tot cas ho informa
serveis socials, però sí que tots ells tenen el mateix preu de beca de 5,50, perquè compleixen
els requisits fixats a les ordenances i valorats per serveis socials.
El Sr. Ferran Sayes demana si és possible poder rebre les actes de les Juntes de Govern
abans.
La Sra. Olga Saus manifesta que sí que ja les reben abans.
8) INFORMES DE L’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES
El Sr. Alcalde informa que en breu s‟iniciaran les obres del Monestir de Sant Llorenç per part de
Diputació que inclouen els equipaments, que el projecte és a l‟Ajuntament i que el poden veure,
i que ja està en funcionament el gimnàs de carrer. El Sr. Alcalde cedeix la paraula a la Sra.
Joana Freixa per què informi del tema.
La Sra. Joana Freixa informa que de cara a la primavera està previst que hi hagi una fisio que
ajudi als avis per aprendre a fer funcionar els aparells, en funció de la situació de cada persona.
El Sr. Alcalde informa que en el darrer ple ja va informar que Fecsa-Endesa havia cedit el
castell i que s‟estava esperant de poder signar a la Notaria l‟escriptura, s‟havia previst signar
ahir però a darrera hora van anular la firma, i s‟està a l‟espera de que es fixi una nova data.
El Sr. Alcalde informa que avui ha sortit a la premsa el tema del circuit de trail, que es vol dur a
terme a través del Consell Comarcal i tres municipis de l‟Alt Berguedà, i que està previst que fer
uns circuits que es puguin senyalitzar i marcar per tal de poder ser utilitzats durant tot l‟any, i a
través d‟uns accessos “portes al circuit”, que aquests serien els tres municipis Guardiola, La
Pobla i Bagà, i en funció del nivell de cada participant podrien fer el circuit que volguessin, i
això suposaria una font d‟ingressos important pel municipi.
La Sra. Olga Saus comenta que li hauria agradat saber-ho i no enterar-se‟n per un mitjà de
comunicació.
El Sr. Alcalde respon dient que no ha volgut dir res abans fins que estigués lligat, perquè hi ha
d‟altres municipis que també ho estan buscant.
La Sra. Olga Saus demana si és una proposta ferma.
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El Sr. Alcalde respon dient que fins que no estigui signat no, però és una proposta bastant
ferma.
La Sra. Olga Saus demana perquè no hi entren la resta de municipis de l‟Alt Berguedà.
El Sr. Alcalde respon dient que la intenció és fer coses mancomunades, amb altres municipis, i
per proximitat, volum i afinitat, Guardiola, La Pobla i Bagà tenen bona entesa i els és fàcil ferho, i perquè tots ells disposen dels equipaments i serveis necessaris per portar-ho terme.
El Sr. Alcalde informa també que a través de Junts per Guardiola van fer una demanda al
departament de Cultura per la declaració de BCIN al Monestir de Sant Llorenç, i el proper dia
17 a les 11:00 del matí aniran al Monestir, per fer una primera visita, que també se li ha dit al
Sr. Joan Closa, com a responsable de Diputació, i que estaria bé que ells també hi anessin.
El Sr. Ferran Sayes exposa que a ell el van trucar per demanar-li que anés a obrir, i que ell va
dir que es posessin en contacte amb l‟Ajuntament, perquè ell només va fer de mitjancer.
El Sr. Boris Lapuerta informa que ja s‟ha fet l‟esporgada dels arbres del poble amb un mètode
diferent del que es venia fent servir fins ara, i s‟intentarà tractar l‟arbrat amb la millor qualitat
possible, com s‟ha començat a fer; també informa que es va tirar endavant el taller de xocolata
de l‟escola de forma lúdica i cultural; que s‟ha continuat amb la campanya d‟esterilització de
gats, i vol agrair fermament a Pro-gat la seva ajuda, que ara s‟han dut a terme dos punts al
Barri Bastareny i a la piscina que no s‟havia fet la tardor passada, que es va fent de forma
progressiva, perquè els recursos són limitats; afegeix que respecte al catàleg de camins s‟han
fet diverses reunions, que s‟ha fet un triatge de camins, que s‟està fent amb Diputació; i
finalment vol convidar a tothom a que faci difusió que el dissabte dia 26 es farà un taller de circ
al Local Parroquial, que els programes ja estan fets, però encara no estan repartits, que es farà
en els propers dies.
La Sra. Olga Saus demana, en relació al tema camins, tenir més informació sobre què
consisteix.
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que consisteix en tenir una informació respecte a la titularitat
del camí i se‟n fa un inventari; a partir d‟aquí es fan unes fitxes on es reflexa la situació en que
està el camí.
La Sra. Olga Saus demana si en el cas que hi hagi algun desperfecte en algun camí si s‟hi pot
afegir.
El Sr. Boris respon dient que sí, que hi surten els desperfectes, i que en tot cas des de l‟ADF
cada any es trien els camins per poder-hi fer un manteniment.
La Sra. Olga Saus manifesta que només parla de camins, i si per tant cal entendre carreteres
de muntanya i si els camins tipus corriol hi entren.
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que hi entren els camins rurals, que són els que ens porten
de masia a masia, de poble a poble, o a nuclis segregats de població, també hi ha les pistes
forestals i els desemboscos els quals no hi entren, i els corriols tampoc.
La Sra. Anabel Franco demana en relació als tallers de nens si alhora de fer-ne difusió han
pensat d‟ajudar-se de l‟AMPA o de l„Escola per ta que arribi a totes les famílies.
El Sr. Boris respon dient que el cartell està fet, però que es faran de cara a l‟escola uns tríptics
pe repartir-los a tots els nens.
I finalment informa que el dia 16 d‟abril es farà una xerrada de medicina xinesa.
La Sra. Joana Freixa informa de les seves regidories, en concret del fet que ja ha explicat
abans que de cara a la primavera hi haurà una fisioterapeuta que ajudarà a la gent gran amb
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els aparells que s‟han col·locat al carrer i està previst que faci una caminada un cop a la
setmana i que s‟han demanat les subvencions pertinents de serveis socials.
La Sra. Olga Saus demana com es paga el tema de la fisioterapeuta si és un pla d‟ocupació o
una subvenció, o és algú voluntari.
La Sra. Joana Freixa respon dient que és la fisioterapeuta de Guardiola, i que és amb una
subvenció.
Informa també que l‟assistenta social és nova, i respecte a comerç informa que des del darrer
Ple es va fer la campanya de Nadal, els tallers de comerç i també s‟han demanat les
subvencions pertinents de comerç, que n‟hi havia una que els hi hauria anat molt bé però el
problema és que no hi ha UBIC, i a l‟estar pensada de cara a es UBIC no l‟han pogut demanar.
La Sra. Anabel Franco demana si se‟ls hi ha fet saber als comerciants.
La Sra. Joana Freixa respon dient que sí, però que la majoria diuen que no hi ha ningú que
vulgui passar al davant, que tots volen que es faci la UBIC, però ningú vol passar al davant.
La Sra. Olga Saus demana en relació a la campanya de Nadal, perquè aquest any no s‟ha fet
la campanya del xec de descompte que s‟havia fet els altres anys.
El Sr. Josep Lara respon dient que aquest any s‟han fet altres coses, però que no es descarta
més endavant tornar-ho a fer.
El Sr. Marc Calmet informa de les seves regidories, en primer lloc informa que en relació al
tema del Pla Local de Joventut, es va fer una reunió fa uns divendres, que es va convocar a les
associacions que interactuaven amb públic juvenil, van ser unes 8-9 persones, juntament amb
un tècnic subcontractat per la Diputació de Barcelona i va ser una trobada bastant positiva, hi
van haver propostes bastant interessants, amb coses positives i negatives que s‟havien fet al
llarg dels darrers anys, i tot s‟ho va endur el tècnic redactor de cara a una segona trobada que
es farà properament i allà es convocaran més estrictament les entitats, i demana la
col·laboració per tal que vingui el màxim de públic possible d‟aquestes entitats, per treure‟n el
màxim de suc.
La Sra. Olga Suaus intervé i manifesta que valorant la gent jove del poble, s‟ha vist que no hi
ha gaire gent jove implicada en les entitats, i demana si s‟ha valorat si també hi pot intervenir la
gent jove del poble encara que no estiguin en cap entitat, perquè sovint la gent jove no està a
les entitats, però no estan en entitats i potser voldrien millorar la seva situació.
El Sr. Marc Calmet, respon dient que un dels punts que va sortir va ser la poca implicació de la
gent jove, i de fet alguna entitat juvenil no va venir ni ningú va respondre, i si que és cert que
com més gent vingui, millor, siguin d‟alguna entitat o no, i que era convenient que fossin entitats
per què són les que estan al peu del carrer, i coneixen més àmpliament el sector juvenil del
poble, i que és complicat fer venir gent que no són d‟entitats.
La Sra. Olga Saus exposa que creu que hi ha recursos per animar a la gent jove a venir a
participar.
El Sr. Marc Calmet manifesta que es va fer un “brian storming” i van sortir d‟aquestes temes, i
a la següent reunió s‟anirà entitat per entitat i si aquestes coneixen gent que no estiguin
implicades en l‟entitat però volen venir, no hi ha cap problema.
El Sr. Ferran Sayes demana quan es van col·locar els cartells.
El Sr. Marc Calment respon dient que no es van posar cartells, que no es va dir que n‟hi
haguessin.
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La Sra. Olga Saus, intervé i exposa que en el darrer Ple, va dir que la Diputació ho limitava a
menors de 30 anys i els assistents a la darrera reunió pocs n‟hi havia de menors de 30 anys. I
demana si ha canviat la normativa de Diputació o és que no estava tant limitat.
El Sr. Marc Calmet respon dient que efectivament, que superaven l‟edat amb escreix. I afegeix
que depèn del municipi i de l‟empresa que la Diputació contractata, que n‟hi ha que considera
que joventut és dels 15 als 25 o dels 12 al 35, que es va parlar amb aquesta empresa i
consideraven que estava sobre els 30, però qualsevol persona que està implicada en una
entitat on hi col·laboren joves, hi pot ser, malgrat que sigui més gran d‟aquesta xifra.
La Sra. Olga Saus demana si com a Junts per Guardiola hi poden assistir, tot i que hi ha algun
dels seus membres que hi ha assistit representant a alguna entitat, i no volen barrejar,
demanen poder-hi assistir com a Junts per Guardiola.
El Sr. Alcalde demana si volen assistir-hi com a partit polític.
La Sra. Olga Saus respon dient que és com a representants de l‟Ajuntament.
El Sr. Josep Lara exposa que com a representació de l‟Ajuntament, ja hi va el regidor de
joventut.
La Sra. Olga Saus respon dient que hi ha dos grups municipals a l‟Ajuntament.
El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que tenint en compte que a la reunió el 25% de les
persones que hi havia eren membres de Junts per Guardiola, i que ell no hi va com a membre
de Convergència Democràtica sinó com a regidor de joventut, considera que fer-ho és polititzar
aquests actes.
La Sra. Olga Saus contesta dient que potser el farien menys polític si treballessin plegats, i que
ells no hi anirien mai amb la intenció de polititzar i d‟anar en contra de cap idea, que ells volen
sumar, que tenen moltes idees que han estat treballant des de la seva àrea de joventut i creuen
que tenen moltes coses a aportar com a grup municipal.
El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que no entén quina necessitat hi ha de limitar l‟accés a
una cosa que hauria de poder sumar qualsevol habitant del poble que es consideri que pot
aportar alguna cosa, ja tingui 24 o 80 anys.
El Sr. Marc Calmet recorda al Sr. Sayes que això és un Pla Local de Joventut, i que una
persona amb 80 anys no es considera joventut.
El Sr. Ferran Sayes exposa que potser també hi ha projectes per més petits i els assistents no
són de 2 i 3 anys, que sigui un pla de joventut no vol dir que la gent que en té més no pugui
aportar-hi.
EL Sr. Marc Calmet exposa que això considera que és “pixar fora de l‟orinal”.
El Sr. Ferran Sayes diu que segurament però que aquesta és la seva opinió, i que només volia
transmetre, que en aquest cas, hi poden participar tant els joves com els grans, i que no veu bé
tanca les portes en un municipi com aquest, i que li agradaria saber què en diu el tècnic, i que
creu que no diria pas que no.
El Sr. Marc Calmet, respon dient que en cap moment s‟ha limitat l‟accés a persones majors de
trenta anys sinó que s‟ha convidat a entitats on hi participa gent jove, perquè és un Pla Local
de Joventut.
El Sr. Ferran Sayes reitera que ell creu que hi hauria de poder participar més gent.
El Sr. Marc Calmet respon dient que com que el Ple queda gravat, es deixarà a la decisió de la
gent del poble a veure si en un Pla Local de Joventut hi ha de participar gent jove o gent gran.
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El Sr. Marc Calmet informa en relació a la pista poliesportiva del camp de futbol, va sobrar un
petit romanent i que s‟aprofitarà per destinar-lo a arranjar les tanques i a la col·locació de les
portes, una de les quals serà corredissa, per evitar que hi entrin cotxes i es deteriori la
superfície. També s‟ha delimitat la pista poliesportiva de l‟antic pavelló, s‟hi ha col·locat un banc
i dues valises i s‟hi col·locaran dues pedres perquè en la seva part posterior no s‟hi pugui
accedir amb cotxe. Afegeix que s‟ha incorporat a l‟Ajuntament una tècnica municipal d‟esports
que col·labora amb diferents ajuntaments de la comarca, el que afavorirà poder fer activitats
conjuntes amb altres municipis. En el darrer Ple, un cop acabat se li va dir que hi havia un
bassal d‟aigua a la pista poliesportiva del camp de futbol se‟l van anar a mirar amb l‟arquitecte
i fa mig metre quadrat, i considera que no impedeix la pràctica de l‟esport.
La Sra. Olga Saus manifesta que no ho van comentar en el darrer Ple.
El Sr. Marc Calmet respon dient que se li va dir fora de Ple, com a Junts per Guardiola.
La Sra. Olga Saus demana si com a Junts per Guardiola era algú d‟ells tres.
El Sr. Josep Lara manifesta que els del públic també formen part de Junts per Guardiola.
La Sra. Olga Saus contesta que en el Ple els que representen Junts per Guardiola són ells tres.
El Sr. Alcalde respon dient que acaba de dir que se li va dir fora de Ple.
La Sra. Olga Saus afegeix que com a Junts per Guardiola no se li va dir, que en tot cas a títol
personal li devia fer alguna persona que forma part de Junts per Guardiola.
La Sra. Anabel Franco exposa que aquest comentari no ha sortit mai de les seves assemblees i
que devia ser una qüestió d‟algun membre a títol personal.
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que això a vegades indueix a confusió perquè a vegades hi ha
instàncies que presenten altres membres que no són regidors i les presenten com a Junts per
Guardiola, com la demanda de BCIN que no ve de cap regidor.
El Sr. Ferran Sayes respon dient que si posa Junts per Guardiola, la presenten en nom de
Junts per Guardiola, sinó no.
El Sr. Marc Calmet demana si disposen ja de CIF, perquè a vegades els entren instàncies amb
un nom d‟una persona com a membre de Junts per Guardiola i amb el DNI d‟aquella persona
en concret.
La Sra. Olga Saus respon dient que ara sí que en tenen, i que les instàncies que es presenten
per internet demana el DNI.
EL Sr. Marc Calmet informa que es van posar en contacte amb el Consell Comarcal, ja que el
camí de Llenes, que és també el camí Picaso, es vol recuperar una palanca per passar el riu
Saldes que fa molt de temps que està tombada, i per tal que es pugui recuperar, se li ha dit que
ara per ara els mitjans econòmics no són suficients però que s‟han de reunir i es tindrà en
compte.
La Sra. Olga Saus demana si es pot senyalitzar perquè no està senyalitzat i fins que no arribes
el riu Saldes no s‟informa que està tallat el camí, i demana si és possible que s‟indiqui.
El Sr. Marc Calmet respon dient que com que la competència és del Consell, ja se‟ls hi dirà. I
finalment informa que s‟està fent un estudi de mobilitat al poble, per veure si hi ha algun punt
que es pugui millorar, que s‟han fet unes propostes, que s‟han d‟estudiar, i algunes d‟elles
s‟han de parlar amb altres municipis, com la possibilitat de fer un camí paral·lel a la C-16, fins a
Bagà, per evitar que molta gent jove que va a les nits a Bagà, passi per la carretera.

9) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS
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La Sra. Olga Saus demana al Sr. Marc Calmet un tema de la caminada que va sortir al darrer ple i
és que coincideix amb la de Sant Julià de Cerdanyola i si s‟ha pensat amb alguna solució.
El Sr. Marc Calmet contesta dient que com que rectificar és de savis, i amb política s‟ha de saber
rectificar, va dir que no coincidia, perquè així se li va comunicar i no ho va comprovar, i sí que
coincideix, i s‟ha parlat amb l‟Ajuntament de Sant Julià de Cerdanyola per mirar d‟arribar a un
acord i mirar com es munta, però no es pot canviar la data per un motiu econòmic i és que tots els
calendaris ja estan fets, i si es canvia una sola data, s‟han de canviar tots. Que una de les
propostes que es va parlar amb els de l‟AJEC, que són els organitzadors de la caminada, és fer-la
conjuntament amb Sant Julià. Que des de Sant Julià no s‟ha dit ni que sí, ni que no, que se n‟ha de
parlar. I afegeix que no s‟organitza des de l‟Ajuntament sinó que només hi col·labora.
El Sr. Ferran Sayes exposa que celebra la rectificació, però lamenta que no se‟ls escoltés.
La Sra. Olga Saus demana al Sr. Calmet demana informació sobre un tema respecte al que no
se‟ls ha informat i que sembla ser que està avançant bastant i no han rebut cap comunicació, i és
el tema del camp de futbol de gespa, que des de Bagà els ha arribat informació que s‟ha anat a
presentar a l‟Ajuntament de Bagà un projecte de futur camp de futbol, i demana informació al
respecte.
El Sr. Marc Calmet respon dient que sap més que ells, perquè no s‟ha fet cap reunió, que n‟és la
primera notícia.
La Sra. Olga Saus exposa que té la informació de primera mà, i que espera que en un proper Ple
no s‟hagi de rectificar també.
El Sr. Marc Calmet, contesta dient que no ha existit cap trobada amb l‟Ajuntament de Bagà.
La Sra. Olga Saus demana tampoc ha sigut amb l‟equip de futbol de Bagà.
El Sr. Marc Calmet respon dient que no, que l‟equip de futbol de Bagà està interessat en muntar un
equip de futbol, i que a l‟alt Berguedà no hi ha cap altre camp de futbol per jugar sino el de
Guardiola, i ells no s‟han posat en contacte en cap moment amb l‟Ajuntament, que qui sí que s‟hi
ha posat és gent de Guardiola.
La Sra. Olga Saus insisteix en que li han dit que hi ha anat el regidor d‟esports de Guardiola,
acompanyat de dues persones més.
El Sr. Marc Calmet respon dient que no tindria cap motiu per no dir-ho, i que si es refereix a dues
persones que l‟han vingut a veure, una és de Guardiola i l‟altre no, i no tenen cap implicació amb
l‟equip de futbol de Bagà, si que és cert és que hi ha una voluntat per part d‟una gent que no és de
Bagà, de tornar a muntar un equip de futbol.
El Sr. Alcalde intervé i demana recapitular sobre el tema i insisteix en el fet que si el que se‟ls hi
demana és si a Guardiola hi ha un projecte de camp de futbol de gespa a Guardiola, això no
existeix.
El Sr. Marc Calmet exposa que hi ha una petició i se‟ls demana que si hi ha gespa, millor, però no
hi ha res més, però això no té res a veure amb que ell mateix en l‟anterior legislatura anés a veure
al president de la Federació Catalana de Futbol, per demanar si era possible o si hi havia
subvencions per construir camps de futbol de gespa, però no té res a veure amb l‟altre.
La Sra. Olga Saus exposa que si no és així, parlarà amb aquesta font i rectificarà.
El Sr. Marc Calmet exposa que li digui a aquesta font dir-li que estan oberts a qualsevol proposta, i
que no s‟han dirigit a Bagà en cap moment, i que això no vol dir que en un futur es pogués fer,
perquè són tres pobles als que podria interessar, però que de moment no hi ha hagut cap
maniobra.
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El Sr. Alcalde, insisteix en que hi ha bona entesa amb els tres municipis per fer coses en comú,
però d‟aquí a que hi hagi un projecte d‟aquestes característiques no, que de ser així se‟ls hauria
explicat.
La Sra. Anabel Franco afegeix en que ells no estan en contra amb aquesta mancomunitat.
El Sr. Josep Lara respon dient que ja ho suposa que no hi estan en contra.
La Sra. Olga Saus diu que ells estan en contra de la no informació.
El Sr. Marc Calmet exposa que si fos cert, ho dirien.
La Sra. Olga Saus manifesta que ho comprovarà i si no és cert, en el proper Ple rectificarà.
El Sra. Lara exposa que hi ha alguna persona de Guardiola que està interessada en muntar algun
equip de futbol que el camp està força bé, perquè s‟hi ha fet millores, però d‟aquí a que hi hagi un
projecte,...., a més s‟està parlant de molts diners.
El Sr. Marc Calmet contesta dient que no es pot fer la casa per la teulada, que primer cal mirar que
hi hagi una base un equip fet, i després se‟n pot començar a parlar, si la resta d‟Ajuntaments s‟hi
volen involucrar, però el pressupost de l‟Ajuntament de Guardiola no és per fer un camp de futbol,
ni la prioritat.
La Sra. Olga Saus demana si s‟han fet les gestions perquè hi hagi aquest equip base.
El Sr. Marc Calmet respon dient que a nivell d‟Ajuntament no ha sortit aquesta proposta.
La Sra. Olga Saus demana si s‟ha solucionat el tema del menjador escolar, en que el dia de la
junta de Portaveus se li va comentar que hi havia una persona que es quedava sola i que s‟havia
mirat de trobar una solució i és que hi anés una persona de l‟Ajuntament i demana com està el
tema.
E Sr. Alcalde respon dient que hi ha canvis, se li va ampliar la jornada a una treballadora de
l‟Ajuntament per què hi anés, però avui per problemes personals ha dit que no ho pot fer. Aquesta
setmana han sortit Plans d‟Ocupació i un d‟ells es vol dedicar atenció a les persones de cara a
l‟any vinent i mentrestant ho farà personal de l‟Ajuntament. Que puntualment un dia hi va haver un
problema perquè es va espatllar el rentavaixelles i la persona que hi havia es va desbordar i hi va
anar personal de l‟Ajuntament a donar-hi un cop de mà. Que la voluntat de l‟Ajuntament és que no
torni a passar.
La Sra. Olga Saus demana quan començarà el Pla d‟Ocupació.
El Sr. Alcalde respon dient que es mirarà d‟acabar el curs com es pugui i s‟iniciarà al setembre.
Insisteix en què els menjadors escolars no són competència de l‟Ajuntament sinó del Consell, però
tot i que no és la voluntat de l„Ajuntament, si es veuen desbordats sempre hi ha la possibilitat de
passar-ho al Consell.
El Sr. Ferran Sayes exposa que si el personal de l‟Escola i Escola Bressol els sembla bé la
mesura.
El Sr. Alcalde respon dient això és recent d‟avui i que encara no ho saben.
La Sra. Olga Saus, demana si de moment aquest curs es solucionarà amb altres persones de la
casa.
El Sr. Alcalde respon dient que sí.
La Sra. Olga Saus demana al Sr. Boris Lapuerta si poden tenir com abans millor la reunió que li
han demanat en relació al cicle de cinema.
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El Sr. Boris Lapuerta espera que es pugui fer com més aviat millor, a poder ser un dissabte.
El Sr. Ferran Sayes exposa que a la pista de la Mina de Petroli hi ha marcat un GR del que ell no
en tenia constància.
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que és el de l‟antic camí que va de Guardiola a La Pobla de
Lillet.
El Sr. Ferran Sayes exposa que a l‟institut Cartogràfic no està marcat i abans era sender local.
El Sr. Boris Lapuerta afegeix que el manteniment el fa el Consell Comarcal.
El Sr. Ferran Sayes explica que hi ha un problema al pàrquing de la Mina i és que s‟ha de saltar la
riera.
El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que la gent passa per dalt.
El Sr. Ferran Sayes demana, en relació al Monestir si la Fase I, és estrictament estructural, o
també comprèn la calefacció.
El Sr. Alcalde exposa que són dos edificis, on hi aniran els equipaments i els serveis.
El Sr. Ferran Sayes informa que l‟equipament més gros es farà sobre l‟antiga necròpoli i sobre
l‟església antiga de Sant Miquel.
El Sr. Alcalde contesta dient que ho ha fet tot la Diputació i que ell hi té molta confiança en
Diputació.
El Sr. Ferran Sayes exposa que van pujar un dia Junts per Guardiola al Monestir, per parlar amb
l‟empresa, i el primer que es van trobar és que l‟Ajuntament els “havia posat a parir” i que no es
molestin a portar-los l‟acta del ple perquè ja ho han fet ells. Que l‟empresa els va dir que
l‟Ajuntament va dir que Junts per Guardiola havia criticat l‟empresa Pretea i que a l‟acta es veu que
no és així, que ells no tenen cap intenció de fer mal.
Afegeix que en relació al tema de les instàncies vol saber si poden veure-les totes.
El Sr. Alcalde respon dient que ja les estan veient.
La Sra. Secretària respon dient que van presentar un escrit on sol·licitaven veure totes les
instàncies d‟interès general per la població, que són les que se‟ls estan ensenyant, que si bé
s‟haurien de contestar per rigorós ordre d‟entrada, a vegades se‟n contesta alguna de posterior,
perquè n‟hi ha que es contesten al moment perquè es demanen espais o locals d‟un dia per l‟altre,
i que en tot cas es disposa d‟un termini per contestar-les.
El Sr. Ferran Sayes demana poder-les veure totes encara que no hagin sigut contestades.
La Sra. Olga Saus demana si es poden emportar les instàncies que se‟ls deixen, perquè són
còpies i se‟ls tatxen les dades de qui l‟ha entrat.
La Sra. Secretària respon dient que es tatxen les dades en compliment de la normativa de
protecció de dades però que en tot cas es mirarà i demanarà als de protecció de dades.
El Sr. Ferran Sayes demana com està el tema dels refugiats.
La Sra. Joana Freixa respon dient que es van fer les obres d‟arranjament del pis i que s‟hi pot anar
a viure.
El Sr. Josep Lara exposa que el tema dels refugiats no depèn de l‟Ajuntament que es va fer la
petició i que s‟està a l‟espera.
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I no havent-hi d‟altres assumptes a tractar s‟aixeca la sessió essent les 21:45 h, de tot el qual
s‟estén la present acta per mi la secretària que dono fe.
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