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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 20 DE MARÇ DE 2018

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vint de 
març de 2018, 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. 
Olga Saus i Marginet, i la Sra. Silvia Campoy Curriu. 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina i el regidor el Sr. Ferran Sayes 
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) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 19 DE DESEMBRE DE 2018

Es sotmet a la consideració del  Ple de la Corporació el  redactat  de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 19 de desembre de 2018. 

Sotmesa la proposta a votació el Ple de la Corporació, per unanimitat dels assistents, amb 3 
vots a favor dels regidors de CIU i 2 de les regidores de Junts per Guardiola, s’acorda:

Únic.- Aprovar, per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta de la sessió de ordinària 
celebrada el dia 19 de desembre de 2018.

2) ACORD D’APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES 
NORMES  SUBSIDIÀRIES  DE  PLANEJAMENT  URBANÍSTIC  VIGENTS  A 
GUARDIOLA DE BERGUEDÀ, EN RELACIÓ LA IMPLANTACIÓ DE NOUS USOS 
ALS ARTICLES 104 I 167

La Comissió Territorial d’Urbanisme, en sessió de data 23 de setembre de 2016, va aprovar 
l’expedient  de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament urbanístic del  
municipi de Guardiola de Berguedà per permetre a admetre l’ús esportiu en l’article 104 i l’ús 
comercial, magatzem, restaurant i esportiu en l’article 167 de Guardiola de Berguedà.

Vist el Text Refós elaborat pels serveis tècnics on es recull la modificació puntual de normes 
amb les determinacions establertes per la Comissió Territorial d’Urbanisme i l’article 17.6 del 
reglament de la Llei  d’Urbanisme, aprovat pel  Decret  305/2006, de 18 de juliol, i  de l’ordre 
PTO/343/2005, de 17 de juliol.

Vista la normativa aplicable, en concret els 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, 
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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 el TEXT REFÓS de la modificació puntual de les normes subsidiàries de 
planejament  del  municipi  de  Guardiola  de  Berguedà  aprovades  la  Comissió  Territorial 
d’Urbanisme, en sessió de data 23 de setembre de 2016, per permetre a admetre l’ús esportiu  
en l’article 104 i l’ús comercial, magatzem, restaurant i esportiu en l’article 167 de Guardiola de 
Berguedà.
 
Segon.-  Traslladar el present acord, juntament amb el  Text Refós a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme per la seva verificació i posterior publicació al DOGC. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 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 ja fa temps que es va aprovar la modificació  
puntual  de  les  normes  però  que  ara  demanen  que  es  faci  un  Text  Refós  amb  aquestes 
modificacions per poder tancar el tràmit.

3) DONAR  COMPTE  DELS  DECRETS  D’ALCALDIA NÚMEROS  18/2017,  18/2017  i 
1/2018

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció dels citats Decrets. 

4) DONAR  COMPTE  DE  LES  JUNTES  DE  GOVERN  DE  DATES  24  /2017,  1/2018, 
2/2018 i 3/2018

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats acords adoptats per la Junta 
de Govern. 

El Sr. Alcalde demana si tenen algun dubte o alguna observació a fer.

La Sra. Olga Saus demana si en relació a la Mina de Petroli, que han vist que hi havia un  
conveni amb el Consell, si ha entrat dins del pack de recursos.

El Sr. Alcalde respon dient, que sí que és dins del paquet, però que proposa fer una reunió amb 
ells per poder parlar dels temes de la Mina.

S’acorda que es parlarà entre tots i es proposarà una data.

La Sra. Olga Saus vol saber qui ha arreglat el camí que porta a la Mina.

El Sr. Alcalde respon dient que ho ha fet el Parc Natural.

5) INFORMES D’ALCALDIA

El  Sr.  Josep  Lara  informa  que  els  han  concedit  una  subvenció  per  arranjar  camins, 
concretament per formigonar el camí que va de la Carretera de La Pobla de Lillet a Brocà, per  
Cal Companyó.
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En  relació  a  la  convocatòria  de  subvencions,  informa  que  s’ha  fet  una  refosa  amb  els 
suggeriments que van proposar, que serà per les anualitats 2017 i 2018 i que se’ls enviarà per 
tal que ho puguin mirar.

La Sra. Olga Saus demana si també hi haurà el 2017.

El Sr. Alcalde respon que s’intentarà posar-hi una partida que cobreixi els dos anys.

Informa també que en relació al projecte de Vies Blaves, que anirà des de Castellar de n’Hug  
fins al Prat de Llobregat, vorejant el Llobregat, i que executa la Diputació de Barcelona ja tenen 
conveni per començar-hi a treballar. És una obra que està duent a terme la Diputació, però 
tenint en compte el territori i creu que és una bona manera de fomentar el turisme.

En relació a l’Escola, i tenint en compte que va entrar dins del projecte d’Escola 21, des de 
l’Ajuntament de Guardiola es va demanar al director dels serveis territorials del Departament 
d’Ensenyament la concessió d’un ajut per tirar endavant el  projecte, i  està confirmat que el 
Departament els concedirà un ajut de 3.000 a 5.000 €.

Respecte al Programa de Garantia Juvenil, ens van concedir una subvenció, i es va comptar 
amb una noia, que ha estat aquí durant uns mesos, però que ha plegat perquè ha trobat feina  
relacionat amb la seva formació. Aquesta noia ha fet durant aquest temps una bona feina.

Informa que està molt avançat el  tema de la sala polivalent  i  que es fixarà dia i  hora amb 
l’Arquitecte per tal que ho puguin examinar.

Afegeix que ja s’han demanat les subvencions de Diputació d’aquest any a través de la Xarxa 
de municipis, i ara es comencen a resoldre.

Exposa  que  ja  s’ha  signat  el  conveni  amb l’entitat  Torre  de Guaita  per  tal  de que  puguin 
disposar d’uns diners per les activitats que fan i en concret per les tasques de consolidació.

El Sr. Boris Lapuerta informa de les seves regidories, en concret i en relació amb el conveni de 
Torre de Guaita, afegeix que a part del tema de col·laboració econòmica amb les tasques de 
consolidació del castell, es regulen els compromisos de cada una de les parts.

Informa que s’ha concedit un ajut per fer el pujador formigonat des d’on comença la màxima 
pendent abans d’arribar a Cal Companyó fins on planeja la carretera, són uns 400 m; és una  
zona de molta pujada amb molts  problemes, ja que quan plou els trenca-aigües no donen 
l’abast i s’espatlla tota la carretera; i es va considerar que és un punt important d’accés al nucli  
de Brocà i que calia arreglar.

Referent a camins dins el PVI anual s’arranjarà la carretera del Nord de Gavarrós, al cap del 
Tossal, el Vilar fins la Vinyavella, la carretera del Jou, amb desbrossat a banda i banda i neteja  
de cunetes i del Collet fins a Torre de Foix.

Informa que es va posar en contacte amb ell  una persona del Departament de Salut de la 
Generalitat  per  tal  d’establir  una  ruta,  com  si  fos  una  recepta  mèdica,  des  del  CAP,  per  
persones sedentàries o que tinguin algun problema, i es va decidir fer el camí del Collet.

La Sra. Olga Saus demana si s’hi ha hagut de fer alguna actuació.

El Sr. Boris respon dient que de moment no s’hi ha hagut de fer res perquè es compleix amb tot 
els que es demana, ombra, fonts, bancs, WC a l’inici (llar i al mateix cap) i que forma part d’un 
programa que es diu Pla d’Activitat Física, Esport i Salut.

El Sr. Boris informa que ja està pràcticament finalitzat el mural del túnel del Cadí, i que s’està  
treballant conjuntament amb la Direcció del Túnel per poder fer una inauguració de cara al bon  
temps. I estan mot contents amb la feina feta.
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Respecte a les Caramelles exposa que ja sap que n’han fet difusió, que des de l’Ajuntament 
ells també n’han fet difusió per tal que s’hi apunti el màxim de gent possible, i que han tirat  
endavant la proposta que va fer l’Olga, s’ha dit a l’escola a través del grup de Watts que tenen.

La Sra. Olga Saus demana quan comencen els assajos dels nens.

El Sr. Boris respon dient que el dissabte 24 a les 5, abans o després dels grans que s’apleguin i 
es decideixi entre tots els dies de major disponibilitat, igual que es va fer amb els grans.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha enviat el missatge i si les famílies n’estan assabentades.

El Sr. Alcalde respon dient que sí, que s’ha enviat a través de la Direcció de l’Escola.

La Sra. Olga Saus exposa que en relació al mapa de patrimoni se’ls va dir en el darrer ple, que  
parlaria amb el redactor per comentar-li si ho podien veure, i vol saber com està el tema i si el  
poden veure.

El Sr. Alcalde respon dient que si no va errat, han sortit 457 fitxes i la Diputació n’està fent  
l’anàlisi final, per tant no està tancant encara; els redactors han trucat per dir que necessitaven 
uns dies més acabar-ho de revisar. Un cop revisat enviaran una còpia sencera del material i  
se’ls farà arribar.

El Sr. Marc Calmet informa de les seves regidories, en concret informa que aquetes darreres 
setmanes, s’ha fet un calendari de les activitats que es faran al llarg de la primavera, en concret  
al mes de juny hi haurà la “Orbea Cadí Challenge”, que a data d’avui ja té més inscrits que l’any  
passat, i a més els consta que hi participarà un pilot de moto Gp i un ciclista de protur, el que 
farà que la prova tingui més ressò.

Al mes de maig està prevista la pujada automobilística a Cerdanyola i s’aprofitarà per fer un cap 
de setmana de motor, i fer una trobada de cotxes i motos clàssiques.

Informa que aquest dissabte hi ha el Trail Camp, on vénen corredors i tècnics a fer jornades 
formatives  i  servirà  per  tal  que  els  afeccionats  al  trail  running  puguin  aprendre’n  i  ser 
assessorats.

Aquesta setmana té lloc el pas de la Volta Catalunya que passarà per fora del poble.

Informa que fa uns setmanes van recollir unes bicicletes elèctriques que ha donat la Diputació 
de Barcelona gratuïtament a petició de l’Ajuntament, una d’elles serà per funcionament dels 
treballadors de l’Ajuntament i l’altra per fer jornades formatives amb l’Escola i el poble.

En relació a les nevades, han quedat alguns camins molt malmesos, que els han repassat a 
peu i amb bicicleta i han demanat al Consell Comarcal que els doni un cop de mà per posar-los 
al dia.

La Sra. Olga Saus demana si serà una subvenció.

El Sr. Marc Calmet respon dient que no, que demanaran que sigui la brigada del Consell qui ho 
arregli.

6) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La Sra. Olga Saus exposa que en relació a les nevades, saben que ha sigut molt important i ha 
sigut un problema aquí i a tots els pobles del voltant. Saben que la situació era difícil sobretot a la 
primera nevada que en va caure més quantitat i es va glaçar i els volen felicitar per la neteja de la  
carretera, ja que de seguida s’hi va treballar, però potser durant la setmana van trobar a faltar que 
els llocs per on camina la gent no eren prou nets, per exemple es va deixar neu acumulada als 
passos de zebra no s’hi podria travessar, o el camí fins a Terradellas va trigar molts dies a ser 
transitable,... i creu que es podria millorar el trànsit a peu. Saben que hi ha pocs recursos i que la  
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brigada és limitada en quant al nombre de persones, però creuen que hi ha punts que es podien 
haver treballat més.

El Sr. Alcalde respon dient que la brigada ha treballat molt i amb una gran constància des del 
diumenge a la tarda es va estar treballant als carrers, l’endemà al matí des de les 6-7 es va 
començar altre cop, i es van prioritzar vies principals, accessos al CAP, Escola, i discrepa en el fet 
que es van deixar camins varis dies, perquè es van anar fent a mesura que es va poder i obrint  
pas. Era una quantitat de neu molt gran i la potassa no feia efecte, però creu que li ha arribat que 
Guardiola era un dels pobles amb els que es podia circular amb més rapidesa.

La Sra. Olga Saus manifesta que hi havia zones que no, que quatre dies més tard no es podia 
pujar a Terradellas.

El Sr. Alcalde respon dient que Terradellas no és de Guardiola.

La Sra. Olga Saus contesta dient que ja ho sap, però si que és un camí molt transcorregut.

El Sr. Alcalde exposa que des de l’Ajuntament es van prioritzar els vials interns.

La Sra. Olga Saus manifesta que la zona que va de la Taverna fins a Cal Frare, la utilitza gent i no 
es va tenir en compte, a l’igual que no es va tenir en compte es va deixar neu a davant de molts 
garatges. Que molta gent va treure neu de davant de casa seva i s’hi va tornar a trobar neu perquè 
la pala al passar la hi tirava.

El Sr. Alcalde respon dient que són situacions extremes, hi havia molta neu, i la temperatura no hi 
ajudava.

La Sra. Olga Saus exposa que a Bagà havien de fer l’arròs i es va treure la neu.

El  Sr.  Calmet  contesta  dient  que  a  Bagà  només  es  va  treure  a  dins  del  casc  antic,  i  que 
precisament molta gent no estaven gaire contents.

El Sr. Alcalde demana que no es comparin els pobles.

La Sra. Olga Saus manifesta que hi havia l’opció de treure la neu i emportar-se-la.

El Sr. Alcalde contesta dient que ja es va fer.

La Sra. Olga Saus replica que no es va fer fins al cap d’uns dies. I que a la segona nevada hi va  
haver una màquina molt bona que passava per les voreres que realment feia molta feina.

El Sr. Calmet contesta dient que estan estudiant adquirir-ne una en propietat.

El Sr. Alcalde afegeix que la segona nevada va ser més fàcil que la primera.

La Sra. Sílvia Campoy intervé i manifesta que han començat felicitant-los per la feina i per les 
hores i la dedicació, però que a vegades no sols són les hores sinó també la coordinació, i és que 
està bé passar amb la pala amunt i avall per tots els carrers per tal que la gent pogués sortir per  
anar a treballar, però que hi ha alguns veïns que es van treure la neu de la seva porta i passava la 
pala i els hi tornava a tirar i que s’hauria de buscar alguna manera perquè no passés. Afegeix que 
creu que durant el primer dia, o els dos primers dies no hi va haver sal.

El Sr. Alcalde respon dient que això és una cosa que va sortir a les xarxes, i es falç, perquè hi 
havia 25 tones de sal.

La Sra. Sílvia Campoy insisteix en que el primer dia no es va tirar sal pels carrers. I que ella va 
trucar personalment a l’Ajuntament dient que al carrer Indústria no s’havia tirat sal; que sap que el 
carrer Indústria té una problemàtica especial pel desnivell i la pala sola no neteja prou bé, i va 
demanar que pugés la pala a tirar sal. I que va passar la pala i va passar el Sr. Alcalde i no van 
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tirar sal perquè la pala no tenia sal, perquè ella ho va veure. I que com és que si hi havia 25 tones 
de sal no se’n tirés.

El Sr. Alcalde respon dient que es va passar  i que el carrer Indústria té aquesta problemàtica.

La Sra. Sílvia Campoy contesta dient que gràcies a que ell hi viu, la pala hi va passar.

El Sr. Alcalde respon dient que no és precisament perquè ell hi visqui, que va ser el darrer carrer 
que va fer el camió; i que no perquè ell hi visqui s’ha el carrer; que sempre s’ha fet el carrer 
Indústria i no li agraden aquest tipus de comentaris. 

La Sra. Sílvia Campoy exposa que en els darrers anys s’ha fet, però que hi havia hagut anys que 
no s’havia fet.

El Sr. Marc Calmet manifesta que ell fa sis anys que és aquí i sempre s’ha fet el carrer Indústria.

La Sra. Sílvia Campoy contesta dient que si però no el primera hora del matí a les 8. I insisteix en 
el fet de si hi havia o no sal.

El Sr. Alcalde respon dient que si que hi havia i es va tirar sal, perquè precisament el camió que 
puja allà dalt és un camió blau que ja porta inclosa la sal.

La Sra. Olga Saus exposa que el primer dia no va pujar el camió blau.

El Sr. Alcalde respon dient que sí que a la tarda va pujar, que a primera hora un veí amb el tractor 
hi va pujar i que quan va baixar el camió blau de Gisclareny, hi va pujar i va tirar potassa a tot  
arreu.

Després de continuar discutint sobre el mateix tema, per part del Sr. Alcalde es manifesta que 
s’agraeix l’elogi, amb el comentari de que hi havia hagut algun carrer que no s’havia fet prou bé; 
vol deixar constància que s’ha estat a l’alçada i que han sigut dies molt complicats.

La Sra. Olga Saus vol agrair també la feina de la brigada i únicament vol deixar constància que si 
es feia una volta al poble caminant es podia veure punts amb neu i que de cara una propera 
nevada es podria millorar.

La Sra. Olga Saus demana en relació al tema del Carnaval, si es va demanar a trànsit el tall de la 
carretera.

El  Sr.  Marc Calmet  respon dient  que des  de l’Ajuntament  es  demana cada any però si  per 
circumstàncies aquella tarda hi ha hagut algun accident o alguna necessitat es poden trobar que 
no hi siguin, com també els va passar el dia de reis.

La Sra. Olga contesta dient que es van viure algunes situacions delicades i que de cara a propers 
anys potser es podria col·locar un cartell a la zona de Terradellas avisant que no es pot passar, que 
hi ha rua.

El Sr. Calmet manifesta que en diverses ocasions han demanat que no es permeti l’entrada per la 
zona de Terradellas, però no han contestat mai, perquè els diumenges es troben que molta gent 
entra al poble, i que ho havien plantejat atès que és un problema amb el que s’hi troben a l’hivern.

La Sra. Olga Saus demana per quin motiu aquest any no es va fer el pregó.

EL Sr. Boris respon que per cap motiu en especial, que l’any passat hi va haver una comparsa que 
tenia ganes de fer-ho.

La Sra. Olga Saus exposa que quan es va instaurar es va dir que a partir d’ara s’intentaria anar 
fent i que ho farien altres comparses; i que si ha sigut un descuit.

El Sr. Boris respon dient que no es va interessar ningú i des de l’Ajuntament tampoc.
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La Sra. Olga Saus demana si han de ser les comparses les que ho han de venir a demanar.

El Sr. Boris respon dient que el primer any es va demanar i ningú ho va voler fer, i que si no es 
força una mica ningú s’hi interessa; que aquest any no es va dir.

En relació al centre Cívic, la Sra. Olga Saus manifesta que hi ha goteres a la teulada a la part de la 
penya i volen saber si s’han arreglat o no.

El Sr. Alcalde respon dient que el problema és que el desaigua durant molts anys s’ha pintat amb 
capes impermeables i ha perdut la pendent, i ha quedat pla; ja ho han mirat i s’hi ha de posar una 
canal canviant la pendent, perquè amb les nevades s’hi va acumular un gruix i amb el sol es va 
desfer de cop i es va omplir la canal i va entrar pel costat. Properament s’arreglarà.

La Sra. Sílvia Campoy demana si és segur que el problema és de la canal; que el problema de la 
canal és quan la gotera és només per la paret, però que no sols és la gotera a la paret sinó que hi  
havia molta més aigua.

El Sr. Alcalde respon dient que això és el que va dir l’arquitecte.

La Sra. Sílvia manifesta que si la gotera no és a la paret sinó al mig de la sala, potser el problema 
no és de la canal, sino que la teulada potser té alguna teula que no està bé. Que ja en el seu dia 
van  haver  de treure els  armaris  del  teatre  perquè  hi  havia  molta  humitat.  I  que s’hauria  de 
solucionar com més aviat millor.

El Sr. Alcalde respon dient que ho miraran i ho intentaran arreglar el més aviat possible perquè tots 
volen que els edificis estiguin ben conservats.

La Sra. Olga Saus demana com està el mapa de soroll.

El Sr. Calmet respon dient que aquest dijous tenen reunió amb els tècnics de la Diputació, que 
tenen per un costat el mapa de soroll del municipi on s’han recollit el volum mitjà de soroll fins a 
13-14 punts del poble i  després s’han analitzat alguns punts amb una certa problemàtica per 
valorar-ho i  comprovar-ho;  i  a  partir  d’aquesta   documentació  es  treballarà per  elaborar  una 
reglamentació.

La Sra. Olga demana si quan estigui elaborat els hi deixaran veure.

El Sr. Calmet respon dient que sí.

La Sra. Olga Saus demana informació respecte a les regidories de la Juanita, si els hi ha de 
traspassar alguna cosa.

El Sr. Lara respon dient que no, que ho han assumit entre tots.

La Sra. Olga Saus manifesta que en relació al Futbol, vol manifestar que han tingut un reunió amb 
el club de futbol de l’Alt Berguedà i els han comentar que tenien una sèrie de demandes a fer, i els 
les volien mostrar i saber la seva opinió respecte al projecte que ells tenen, perquè l’Alcalde els 
havia dit que ells hi estaven en contra amb tot aquest projecte, i volen deixar constància que ells 
no hi estan en contra, que no és veritat i que això que els ha dit, els dol.

La Sra. Sílvia Campoy afegeix que ells no volen ser l’excusa perquè no es facin les coses al camp 
de futbol.

El Sr. Alcalde manifesta que ell no recorda, respecte al tema del camp de gespa, que l’excusa 
siguin ells.

La Sra. Olga Saus exposa que a ells se’ls havia dit que no se’ls feien una sèrie d’actuacions que 
demanaven, una d’elles és el camp de gespa, perquè des de Junts per Guardiola s’hi posarien en 
contra. I no és cert. Si realment hi ha un projecte, els agradaria veure’l perquè creuen que com a 
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regidors tenen dret a opinar i saber com està el tema; però estar en contra de bones a primeres no 
hi estan.

El Sr. Marc Calmet demana qui els ha dit que tenen un projecte.

La Sra. Olga Saus diu que un membre de la Junta els ha dit, que ja hi ha un projecte fet per la 
Federació. Que ells simplement no volen que es fiqui en boca seva coses que no han dit.

El Sr. Alcalde demana si aquest membre de la Junta els ha dit que el Sr. Alcalde els ha dit que no  
es farà el camp de gespa perquè ells s’hi posaran en contra.

La Sra. Sílvia Campoy respon dient que quan es demanen coses, abans no es fa, sempre hi ha 
l’excusa que l’oposició se’ls posa en contra. I volen deixar clar que no poden estar en contra de 
coses que ni tant sols saben. I que no se’ls utilitzi com a excusa.

El Sr. Alcalde discrepa, i manifesta que ell dubta que s’hagi dit que això no se’ls farà per l’oposició, 
i que precisament des del primer moment s’ha donat molt suport al club de futbol, i que ell no té 
constància d’haver-los utilitzat com a excusa, que ho reflexionarà, però que el que si que recorda 
és que molt al principi alguns membres propers a Junts per Guardiola, no sap si com a grup o a 
títol individual, estaven en contra del futbol.

La Sra. Olga Saus contesta dient que ningú ha estat en contra del futbol, ni com a Junts per 
Guardiola ni com a persones.

El Sr. Marc Calmet manifesta que a ell també li havia arribat que algunes persones estaven en 
contra del futbol, però que no vol discutir sobre el tema i se n’alegra que avui diguin que pugui 
haver-hi un camp de gespa, que ells també volen que sigui així, però que a dia d’avui la prioritat és 
la sala polivalent i el centre de dia.

La Sra. Olga Saus replica que la sala polivalent l’han tret molt més tard, i que fins l’últim any no ha 
sortit.

El Sr. Marc Calmet manifesta que encara que no hagi sortit és una prioritat no sols per ells, sinó 
per tot el poble; i que a dia d’avui és més prioritari per ells una sala polivalent i un centre de dia que 
un camp de futbol que ja està donant un servei i que per invertir en aquest projecte era necessari  
que el club de futbol tingués una certa continuïtat, perquè tenen l’experiència d’anys anteriors que 
també hi va haver futbol i va desaparèixer amb dos anys, i no volien invertir en un projecte que no  
tingués continuïtat; que a dia d’avui ja té una certa continuïtat, i fa temps que està reballant amb la 
Federació per tal que i donin un cop de mà, però no hi ha cap projecte redactat, hi ha un projecte 
esportiu que li ha fet arribar el club, junt amb un pressupost de gespa artificial, i això és tot el que hi 
ha. Ell personalment ho ha traslladat a la Federació Catalana de futbol i està a l’espera de que el 
truquin.

Afegeix que tot els que els ha anat demanant el club, com posar més sauló, ampliar el bar,... que 
encara que semblin petites coses, puja a 15.000 euros i se’ls ha anat donat i creu que estan 
bastant contents.

La Sra. Olga Saus respon dient que no té constància que estiguin tant contents.

El Sr. Alcalde respon dient que no ell no ho creu així.

La Sra. Olga Saus manifesta que a ells els agradaria saber totes aquestes coses.

El Sr. Marc Calmet respon dient que a dia d’avui això és el que hi ha i que ell seria el primer  
interessat en que hi pogués haver un camp de futbol, i que dins dels camps de terra que ha vist,  
aquest està bastant bé, perquè hi ha camps a Manresa que estan molt pitjor.

La Sra. Olga Saus informa que aquesta no és la visió que els ha arribat a ells. 
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La Sra. Sílvia Campoy afegeix que en tot cas cal que les instal·lacions compleixin els requisits que 
marqui la Federació.

El Sr. Marc Calmet demana que aclareixi què vol dir.

La Sra. Sílvia Campoy explica que s’ha de treballar conjuntament i ajudar-los .

El Sr. Calmet replica que dient que s’hauria de treballar mancomunadament, però que Guardiola 
és el poble que tira del carro en aquest tema, perquè aquí hi ha Bagà, La Pobla, Sant Julià de 
Cerdanyola, Vallcebre, Saldes i Guardiola i qui ho tira endavant és Guardiola.

La Sra. Olga Saus afegeix que ella entén que el futbol més infantil es fa a Bagà, i és l’Ajuntament  
de Bagà qui assumeix les despeses del  manteniment  d’aquell  camp, La Pobla de Lillet,  està 
treballant per tal que el pavelló pugui acollir la secció del futbol sala; per tant està dividit per espais.

El Sr. Marc Calmet exposa que així es va quedar, però que també es va quedar que la resta 
d’Ajuntaments donarien un cop de mà per tal que aquí hi pogués haver un camp de futbol 11 
complet de gespa, que seria la clau central d’aquest projecte de futbol.

La Sra. Olga Saus demana si aquest cop de mà havia de ser econòmic o en quin sentit.

El Sr. Calmet respon que econòmic; i que des del dia que es va dir això, cap altre Ajuntament ha 
proposat que es faci una reunió per parlar del tema.

La Sra. Olga Saus informa que li han dit que es va fer una reunió que va convocar a l’Ajuntament  
de Bagà i que no hi van anar.

El Sr. Calmet respon dient que es va excusar perquè no hi va poder anar. Que li molesta que 
aquest  projecte fa 4 anys que es va arrencar, que ha anat a moltes reunions i que per una reunió  
que no ha pogut anar se li retregui.

La Sra. Olga Saus conclou dient que saben que s’està fent feina, i que ells no estan en contra amb 
el que es proposi per ajudar a aquest grup, que si que volen estar-ne informats. I que veuen que 
és un club que està funcionant, que porta molta gent i que pot anar a més.

El Sr. Calmet respon dient ells no en tenen cap dubte i que el problema és la disponibilitat de fons.

La Sra. Olga Saus replica que han decidit tirar més cap a un projecte que cap a un altre, perquè 
les seves prioritats són unes altres.

El Sr. Calmet contesta dient que estan tirant cap a unes altres prioritats però sense descuidar les 
altres, perquè tots volen la pista coberta i el centre de dia.

La Sra. Olga Saus informa que s’ofereixen a participar si volen fer una reunió conjunta o amb el  
que vulguin per seguir treballant o buscant recolzament amb aquest tema. Que creuen que el que 
sí que es podria fer és la il·luminació de la zona de vestidors i aparcament.

El Sr. Marc Calmet respon dient que és cert que a l’any 2017 van invertir en la il·luminació de dins 
del camp i que ara caldria invertir en millorar aquesta il·luminació i caldria també tirar-hi una mica 
més de grava.

E Sr. Alcalde afegeix que s’han canviat en moltes ocasions tots els fanals que baixen fins al camp 
de futbol.

La Sra. Olga Saus contesta dient que sí, però que en aquesta zona no hi ha il·luminació i que 
creuen que és un problema que s’hauria de solucionar, igual que el lloc per seure, que creuen que 
unes grades seria una gran inversió però potser es podria trobar una solució més econòmica.
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El Sr. Marc Calmet informa que van tenir un pressupost per fer unes grades, però era molt car. Es 
van instal·lar uns quants bancs, i que si es pot trobar un pressupost més ajustat i els dóna un cop 
de mà la Diputació, els agradaria posar 2 o 3 grades. És una cosa que tenen en ment.

La Sra. Olga Saus demana com està el tema del Centre de dia, que van sentir a través dels  
mitjans de comunicació que s’havien concedit unes places al centre de dia de Vilada, i els ha 
estranyat perquè creien que estava aturat el tema.

El Sr. Alcalde respon dient que creu que les places de Vilada són privades, que no en té el detall, i 
que l’Administració no està concertant places des de fa temps, que únicament n’han donat alguna 
al Bages per malalties mentals, però no per residència ni centre de dia.

Afegeix que hi ha varies empreses interessades en posar-ho en funcionament però s’ha de veure 
com l’Administració ajuda amb el concert de les places, perquè si no hi ha places públiques és 
difícil tirar-ho endavant.

La Sra. Olga Saus manifesta que creu que s’hauria de tornar a arreglar la part del centre de dia 
perquè hi ha filtracions.

El Sr. Alcalde respon dient que hi ha filtracions de la terrassa de dalt i que s’haurien d’arreglar 
perquè es van tapar les canals de fulles, i que ho revisaran.

La Sra. Olga Saus demana si tenen algun projecte amb la resta de la residència.

El Sr. Alcalde informa que de moment la prioritat és el centre de dia i que si es tira endavant el  
centre de dia, probablement el mateix centre de dia generi places per anar a dalt i llavors es poden 
plantejar obrir una primera planta de residència.

La Sra. Olga Saus sol·licita informació respecte al cas que es donessin places, si es faria un 
concurs.

El Sr. Alcalde respon dient que sí, que s’hauria de fer un concurs.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.10 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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