
02/2018

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 8 DE MAIG DE 2018

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vuit de 
maig 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, el Sr. Ferran Sayes Jato i la Sra. Silvia Campoy Curriu. 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina.

Actua  com a  Secretària de la Corporació N’Elizabeth Benítez Vilajuana. 

Hi assisteix també la tresorera de la Corporació la Sra. Immaculada Casals i Casanova.

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) ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER 2018

Atès que en la tramitació per a l’elaboració del pressupost municipal per a l’exercici econòmic 
de 2018 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.

El  Ple de l’Ajuntament, per unanimitat ACORDA:

1r.- APROVAR de forma inicial el Pressupost General de la Corporació per a l’exercici econòmic 
de 2018, el resum del qual és com segueix:

PRESSUPOST D’INGRESSOS PRESSUPOST DE DESPESES 
CAPÍTOL I 562.006,00 CAPÍTOL I 376.550,00

CAPÍTOL II 10.006,00 CAPÍTOL II 585.200,00
CAPÍTOL III 297.012,00 CAPÍTOL III 4.500,00
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CAPÍTOL IV 379.000,00 CAPÍTOL IV 103.100,00
CAPÍTOL V 2.506,00 CAPÍTOL V 5.500,00

CAPÍTOL VI 0,00 CAPÍTOL VI 239.475,00
CAPÍTOL VII 112.695,00 CAPÍTOL VII 0,00

CAPITOL VIII 0,00 CAPITOL VIII 0.00
CAPITOL IX 0,00 CAPITOL IX   48.900,00

TOTAL 1.363.225,00 TOTAL 1.363.225,00

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 dels assistents, amb 3 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 ha demanat que hi assisteixi la Imma, per si hi ha 
alguna qüestió que hagi de resoldre. 

Informa que el pressupost contempla la previsió dels ingressos i despeses que hi pugui haver al 
llarg del 2018; vol fer constar que hi ha un increment d’un 2,5% de les nòmines del personal de 
l’Ajuntament i dels càrrecs electes, derivat per un costat un 1% que quedava pendent de fa un 
temps i en funció de la previsió de pressupostos de l’estat es recomana apujar un 1,5%, per 
tant suposa un 2,5% lineal per tots. Afegeix que durant molt de temps els funcionaris han fet un 
esforç perquè no se’ls apujava res, el que ha suposat una pèrdua de poder adquisitiu, i aquest 
any s’incrementarà.

La Sra. Olga Saus manifesta que en termes generals el pressupost és el mateix que els altres 
anys, que en general no tenen cap dubte, però si que volen saber informació respecte a unes 
inversions que hi ha previstes al quadre d’inversions, en concret: els 60.000 € d’arranjament de 
la plaça de l’Ajuntament volen saber en que consisteix el projecte; 99.000 € per arranjar algun 
tema d’aigua potable, i una altra de 6000 € destinats a la Mina de Petroli.

La Sra. Imma Casals informa que aquests diners són una previsió per les obres que s’han de 
fer a la Mina, que s’ha obert la partida dins del pressupost del 2018 a l’espera d’obtenir més  
diners.

Respecte a  la resta d’actuacions el  Sr.  Alcalde informa que els  60.000 € fan referència al  
projecte d’arranjament de la Plaça de l’Ajuntament que ja van veure i consultar amb l’arquitecte; 
i que aquest diners surten de recursos propis de l’Ajuntament, i referent a l’actuació de 99.000 € 
de l’aigua es correspon a una subvenció que es va demanar a la Diputació de Barcelona per 
substituir la xarxa en baixa; que es va demanar la renovació de tot el municipi de la xarxa de 
fibrociment i per això el projecte puja a 99.000 €, dels quals la Diputació n’ha concedit 59.000 € 
i la resta es preveu finançar amb fons propis.

La  Sra.  Imma Casals  informa que  sempre hi  ha partides  que es  deixen  obertes,  com per 
exemple la relativa al mobiliari, maquinària o a equips de processos d’informació, que hi ha 
anys que s’utilitzen i altres anys no.
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La  Sra.  Olga  Saus  demana  quan  està  previst  que  comencin  les  obres  de  la  Plaça  de 
l’Ajuntament, i quan duraran.

El Sr. Alcalde informa que la setmana passada van avisar als comerços, que aquest matí s’han 
penjat els rètols i  dilluns començaran; i que la durada dependrà del temps, però en principi  
entre un mes i un mes i mig.

La Sra. Olga Saus demana si s’ha avisat personalment als veïns.

El Sr. Alcalde respon dient que s’ha deixat una nota a totes les entrades a que afecta el pas per  
la plaça. 

2) PROPOSTA D’APROVACIÓ  INICIAL  DEL MAPA DE  SOROLL I  DE  CAPACITAT 
ACÚSTICA DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ

Vist  el  que  estableix  l’art.  9.1  de  la  llei  16/2002  de  28  de  juny,  de  protecció  contra  la  
contaminació acústica: “Els ajuntaments han d’elaborar un mapa de capacitat acústica amb ells  
nivells d’immissió dels emissors acústics a què és aplicable la present Llei que estiguin inclosos  
en las zones urbanes, els nuclis de població i, si escau, les zones del medi natural, a efectes de 
determinar la capacitat acústica del territori mitjançant l’establiment de las zones de sensibilitat 
acústica en l’àmbit del municipi respectiu.” 

Vist el mapa de soroll i de capacitat acústica del municipi, elaborat per l’empresa consultora 
“LAVOLA 981,  S.A”  i  supervisat  per  l’Oficina  Tècnica  d’Avaluació  i  Gestió  Ambiental  de  la 
Gerència de Serveis de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona.

Es proposa al Ple de la corporació, l’adopció dels següents acords,
 
PRIMER.- APROVAR inicialment  el  mapa de soroll  i  de capacitat  acústica de Guardiola  de 
Berguedà.
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública el mapa de soroll i capacitat acústica de Guardiola 
de Berguedà, per un termini  de 30 dies hàbils, a comptar des de la darrera publicació  de  
l’anunci  al  Butlletí  Oficial  de la Província  (BOP),   al  taulell  d’edictes  i  a  la pàgina web de 
l’Ajuntament.
 
TERCER.- ESTABLIR que  de  no  presentar-se  al·legacions  o  suggeriments  en  el  termini 
d’exposició pública, el mapa quedarà automàticament aprovat amb caràcter definitiu.

Sotmesa la proposta a votació, es procedeix a un empat amb 3 vots a favor dels regidors  
de CIU i 3 en contra dels regidors de Junts per Guardiola.

Es procedeix a una segona votació i es manté la situació d’empat amb 3 vots a favor dels  
regidors de CIU i 3 en contra dels regidors de Junts per Guardiola, amb la qual cosa el 
President fa ús del vot de qualitat i l’acord resta aprovat per majoria simple.

En el torn de debat el Sr. Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Marc Calmet que és qui ha dut  
a terme les actuacions corresponents.

El Sr. Marc Calmet informa que fa temps que s’està elaborant, i que ja s’ha anat parlant en els  
darrers plens. Que tal i com estableix la normativa els Ajuntaments estan obligats a tenir un 
mapa de soroll. Es van mesurar diversos punts del poble per mirar els decibels mitjos que tenia  
cada punt i s’ha contemplat si cada punt del poble complia o no la normativa, i diferents parts 
del poble s’han dividit segons un ús o un altre i bàsicament tota el poble és residencial, excepte  
el Collet que contempla la possibilitat de compartir un ús residencial amb un ús industrial, i hi ha 
hagut una modificació respecte a la proposta que els va passar que és que des de la Plaça de  
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l’Ajuntament  fins  al  final  del  carrer  Comerç  on  es  contempla  la  possibilitat  de  fer  un  ús 
residencial amb un ús comercial, el que permetria que hi hagi uns decibels de més. Afegeix que 
l’únic canvi que hi ha respecte a la proposta que els va passar inicialment és en el mapa de 
zonificació de soroll, concretament després de la plana 32, el mapa de capacitat acústica en 
que s’ha pintat de color groc la zona del carrer Comerç que passa a ser d’una àrea A4 a D1, ús 
residencial amb comerç, mentre que la resta és exactament igual que el que els va passar.

La Sra. Olga Saus en primer lloc manifesta que agraeix que els en fessin arribar còpia, però vol  
deixar constància que hi troben molts errors, que segurament no tenen a veure amb la mesura 
de  soroll,  sino  a  l’hora  d’explicar  com és  el  poble,  i  que  creuen  que  hi  ha  d’haver  unes  
al·legacions perquè no es pot aprovar així.

Considera que s’haguera hagut d’avisar a la gent que es feia el mapa de soroll perquè s’ha 
centrat  en  unes  àrees  concretes  i  potser  hi  ha  problemàtiques  del  poble  que  no  s’han 
contemplat, a l’igual que les mesures de curta durada. Considera que  respecte a les mesures 
de llarga durada s’han mesurat dos punts que creu que devien ser a proposta dels regidors.

El Sr. Marc Calmet respon dient que totes les queixes que s’havien rebut a l’Ajuntament d’anys  
enrere s’ha demanat si es volia fer un tipus de proposta; i que de fet ells mateixos en un ple els 
van dir que hi havia un punt del poble que hi havia unes queixes, de les quals ell mateix els va  
demanar informació i no en va rebre resposta; per tant considera que el treball s’ha fet.

La Sra. Sílvia Campoy contesta dient que se li va dir, però el que no se li va dir és la persona.

El Sr. Marc Calmet insisteix en el fet que no se li va donar resposta, que ell per escrit va fer una 
pregunta i no se li va contestar per escrit.

La Sra. Olga Saus manifesta que ells li van fer arribar a la persona en concret, però que no 
només estan parlant d’aquesta persona, que ara se’ls ha dit que a la zona de la Farga hi ha  
molt soroll i que s’havia entrat una queixa a un temps i no hi surt reflectit.

El  Sr.  Marc  Calmet  respon dient  que  si  s’ha  entrat  una  queixa  de  la  Farga  ell  no  en  té  
constància.

La Sra. Olga Saus manifesta que potser fa més temps, i  que aquestes coses hi són i que 
considera que s’haguera hagut d’avisar a la gent.

El Sr. Marc Calmet contesta dient que totes les persones que ell té constància que han formulat 
algun tipus de queixa,  o  que inclús  li  han manifestat  verbalment  pel  carrer  s’ha mirat  que 
aquella zona quedés dins dels punts de mesura.

La Sra. Olga Saus manifesta que ells creuen que no, perquè hi ha gent a la que no els hi  
apareixen les seves problemàtiques.

El Sr. Calmet afegeix que estan oberts a que si hi ha algun altre tipus de queixa es pugui 
estudiar, però que a ell personalment no li consta.

El Sr. Lara exposa que això és un punt de sortida i  que és un tema que està en constant 
moviment i subjecte a modificacions.

La Sra. Olga Saus manifesta que algunes de les mesures de curta durada s’han pres en llocs 
on no hi viu ningú.

El Sr. Marc Calmet respon dient que s’ha fet en 14 punts del poble.

La Sra. Olga Saus exposa que per exemple s’ha fet en un punt del camí del Riu on no hi viu  
ningú, i que potser en algun altre punt del mateix carrer si que hi viu algú i hi ha molèsties.

El  Sr.  Calmet  contesta  dient  que  aquests  punts  s’han  fet  tenint  en  compte el  soroll  de la 
carretera C-16.
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La Sra. Olga Saus exposa que el punt 13 del camí del riu a qui molesta? 

El Sr. Calmet respon dient que és on hi ha l’escorxador.

La Sra. Olga Saus afegeix que en aquest punt no es molesta a ningú, a l’igual que al carrer  
Indústria s’ha fet a la fàbrica en comptes dels habitatges.

El Sr. Boris Lapuerta intervé i manifesta que els mapes de soroll no tenen només relació amb el 
lloc on viu gent, sinó on hi passa la gent, que és la incidència global.

El Sr. Calmet afegeix que això ho fan tècnics especialitzats.

La Sra. Saus contesta dient  que les dades no són fiables, i  que consideren que està molt 
especificat al soroll dels dos bars del carrer Comerç.

El Sr. Calmet respon manifestant que són els dos punts on hi ha hagut queixes.

La Sra. Olga Saus afegeix que hi ha d’altres bars amb terrasses que també poden molestar a 
gent del poble.

El Sr. Calmet contesta dient que ja sap la zona a la que es refereix, però com que no es va fer 
efectiva la queixa, no es va posar el punt allà. Que ells no hi tenen cap inconvenient.

La Sra. Saus exposa que aquest estudi es va fer els dies 15 i 19 de desembre, i que al ple 
municipal del desembre ja estava fet, i que per molt que ells diguessin que hi havia una queixa 
d’un lloc en concret, això ja estava fet.

El Sr. Calmet respon dient que això no s’havia fet abans, i que per això els va demanar que li 
diguessin  qui  era  per  poder-ho fer,  a  l’igual  que  als  altres  punts  on  hi  ha hagut  aquestes  
queixes.

La Sra. Saus contesta dient que ells li van fer saber.

El Sr. Calmet replica dient que li van dir de paraula, però no per escrit com ell els hi havia  
demanat, que ell volia saber la localització i que no li van dir.

La Sra. Sílvia Campoy intervé i manifesta que li van dir la zona on era.

El Sr. Calmet contesta dient que no li van concretar.

La Sra. Olga Saus vol deixar constància que Junts per Guardiola no es queixa de cap terrassa, 
sinó que el que ells volen és que es tracti igual a tots.

El Sr. Calmet contesta dient que s’han mesurat 14 punts del poble, i concretament 2 on hi ha 
hagut denúncies s’hi ha especificat, però que si n’hi haguessin hagut més, també s’hauria fet a 
més punts.

La Sra. Olga Saus exposa que espera que a l’hora de portar a terme les solucions i propostes 
es tinguin en compte totes per igual.

El Sr. Calmet contesta que ara només s’està aprovant el mapa de soroll, no l’ordenança.

La Sra. Saus afegeix que s’està aprovant un mapa de soroll amb unes propostes al darrere.

El Sr. Calmet contesta dient que són propostes que han fet els tècnics, i que s’haurà de fer una 
ordenança que ho reguli.

La  Sra.  Saus  exposa  que  tot  això  ho  entraran  com a  al·legacions.  I  manifesta  que  en  la 
proposta que els van passar en el primer punt es vota l’aprovació del mapa de soroll, en el 
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segon  punt  sotmetre’l  a  informació  pública,  i  al  tercer  establir  que  de  no  presentar-se 
al·legacions  o  suggeriments  dins  del  termini  d’exposició  publica,  el  mapa  quedarà 
automàticament aprovat amb caràcter definitiu; i que hi troben a faltar un quart relatiu a què  
passa si es presenten al·legacions.

La Sra. Secretària intervé i manifesta que aquest tercer es posa perquè, a l’igual que es fa amb 
les ordenances, si no hi ha al·legacions durant el termini d’exposició pública, automàticament el  
document esdevé aprovat definitivament sense necessitat de que hi hagi un nou acord, i que en  
el cas que hi hagi al·legacions s’han de resoldre les al·legacions abans de la seva definitiva 
aprovació per ple.

El Sr. Ferran Sayes demana perquè la mesura es va fer els dies que es va fer.

El Sr. Calmet respon que va ser els dies que l’empresa podia, i que no són dies en que hi 
hagués una activitat acústica gaire important.

El Sr. Sayes demana perquè es va fer un dimarts i divendres del mes de desembre (15 i 19 de  
desembre).

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que respecte als dos bars del carrer Comerç s’han tret les 
dades del mes de setembre.

El Sr. Sayes insisteix en el fet de perquè no es va fer a l’estiu.

El  Sr.  Calmet respon dient  que ho porten treballant  des de l’any passat i  havia de quedar 
aprovat abans del mes d’abril, i les dates van ser a proposta de l’empresa.

La  Sra.  Campoy  intervé  i  manifesta  que  donaven  per  fer  que  això  s’aprovaria  sense 
al·legacions.

El Sr. Calmet contesta dient que no, que ells feien una proposta per Ple i que hi ha un termini  
d’al·legacions.

La Sra. Campoy exposa que si no ho ha entès malament ha dit que havia de quedar aprovat al  
mes d’abril.

El Sr. Calmet respon dient que era l’aprovació inicial.

El Sr. Ferran Sayes demana perquè no es va encomanar al Consell.

El Sr. Calmet respon dient que es va demanar a la Diputació de Barcelona, dins del catàleg de 
xarxa de municipis del 2017.

La Sra. Olga Saus afegeix que segons la pàgina 40 no hi  ha cap punt del  municipi  on es 
superin els 40 decibels excepte al Collet, al tram de la C-16.

El Sr. Calmet contesta dient que si, i que per evitar que es superi s’han tingut diverses reunions  
amb els veïns, i s’ha presentat la proposta de col·locació de la pantalla.

La Sra. Saus demana si hi ha anat diverses vegades a parar amb tots els veïns o amb alguns.

El Sr. Calmet respon dient que amb tots no, perquè alguns estan a la residència.

La Sra. Olga Saus demana si han anat a les reunions dels veïns del Collet, o han anat a veure 
a alguns veïns del Collet.

El Sr. Calmet contesta dient que tots els veïns del Collet estan al dia amb aquest tema.

La Sra. Olga Saus replica que ella ha parlat amb algun veí i que no estan al dia de les solucions 
que proposen.
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El Sr. Josep Lara, intervé i manifesta que el president de la comunitat té la documentació de la 
proposta i que amb una reunió de veïns van tractar aquest tema i es va prendre un acord que 
ens van fer arribar, per tal que en quedés constància a l’Ajuntament. 

La Sra. Olga Saus exposa que al mapa de soroll  es presenta una proposta de solució que 
potser és més econòmica que l’altre i que no provocaria l’efecte rebot amb els veïns del davant.

El Sr. Calmet contesta dient que la proposta que es va presentar i debatre a la reunió de veïns 
és la de la pantalla, i que no és la que a ell personalment més li agrada.

Afegeix que ells han fet propostes, i que a part de queixes, per part d’ells no hi ha vist cap  
proposta.

La  Sra.  Saus  contesta  dient  que  no  els  ha  convidat  a  formar  part  d’aquesta  comissió  de 
seguiment ni a dir res mentre s’estava fent això. 

El  Sr.  Calmet respon dient  que no és cert,  que això és un esborrany i  que s’hi  poden fer 
incorporacions, i que el que no vol sentir és que no se’ls ha tingut en compte.

La Sra. Saus afegeix que a la carta que els va passar no ho deia que podien fer propostes, i 
que si volia que en fessin ho podia haver dit.

  
3) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI 

LABORAL 2019

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 2.019, les 
següents:

- Dia 25 d’abril de 2.019
- Dia 10 d’agost de 2.019

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 dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de Junts per Guardiola.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20.41 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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