
04/2018

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 25 DE SETEMBRE DE 2018

A la  Sala  d'Actes  de l'Ajuntament  de Guardiola  de Berguedà,  essent  les  vint  hores  del  dia 
vint-i-cinc de setembre 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, N’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) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 16 DE JUNY 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 25 de setembre 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 3 dels regidors 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 25 de setembre de 2018. 

2) ACORD  DE  MODIFICACIÓ  PUNTUAL  DE  LES  NORMES  SUBSIDIÀRIES  DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENTS PER AJUSTAR ELS LÍMITS DEL SISTEMA 
D’EQUIPAMENTS  ESPORTIUS  DE  LES  PISCINES  MUNICIPAS  (C-1.3)  SENSE 
VARIACIÓ DE LA SEVA SUPERFÍCIE

 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, 
relativa a la modificació dels límits del sistema d’equipaments de les piscines municipals 
C-1.3 per tal d’ajustar-los a l’equipament real que hi ha actualment construït, que consta 
de l’àrea amb les piscines municipals, l’edifici  del vestidors, gimnàs i magatzem i una pista 
poliesportiva descoberta. 

El solar ocupa una superfície 4.580 m², és de titularitat municipal i disposa de tots els serveis  
bàsics d’urbanització ( pavimentació, enllumenat públic, sanejament separat d’aigües pluvials i 
residuals, aigua potable, electricitat, telefonia. És un terreny pla, que es troba al costat del riu 
Llobregat.
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Actualment hi ha en projecte la construcció de la coberta, i posteriorment el tancament, de la 
pista  esportiva.  Anteriorment  ja  hi  havia  hagut  un  espai  polivalent  cobert  de  les  mateixes 
característiques que va haver de ser  enderrocat  el  febrer  del  2010 degut  al  seu mal estat 
estructural.  Després  d’informes  dels  serveis  tècnics  i  de la  Diputació  de Barcelona,  es  va  
declarar l’edifici en perill d’enfonsament, i no apte per a ser utilitzat per esdeveniments públics.

El  febrer de 2011 es va construir  la pista poliesportiva descoberta en aquesta zona de les  
piscines per poder realitzar les activitats i esdeveniments culturals (festa major), socials, de 
lleure i esportius en una espai reglat, tenint en compte que en un futur s’aprofitaria aquest espai  
obert per construir aquest nou espai polivalent cobert, que té una volumetria semblant a la de 
l’antic pavelló.

Actualment, la plaça i carrers d’accés s’han consolidat com a espai públic. Part d’aquests estan 
inclosos en la zona d’equipament, la qual cosa ja no té sentit. Per altra banda, part de la pista 
poliesportiva actual, es troba fora de la delimitació considerada d’equipament esportiu. Per això, 
és necessària la redefinició de la geometria del sistema, per tal d’adaptar-se i incloure la pista 
poliesportiva,  deixant  fora  l’espai  que forma part  de l’espai  públic.  La  modificació  del  límit 
d’aquest  Sistema  d’Equipament  manté  la  superfície  exacta  que  tenia  aquest,  sense 
augmentar-la ni disminuir-la de 4.580 m².

Segons les Normes Subsidiàries de Planejament vigents a Guardiola de Berguedà, a efectes 
de l’admissió de modificacions en els sistemes d’equipaments (clau C3.1),  s’ha de tenir  en 
compte l’articulat següent:

Art. 273 - Definició

Es destinen  a  equipaments,  com elements  integrats  de  l’estructura  general  i  orgànica  del  
terme, aquells sols sobre els quals existeixen instal·lacions, edificacions o activitats de caràcter  
social,  públic o col·lectiu que representen dotacions a nivell  municipal i la seva identificació  
permeti un us a nivell de dotacions de població. 

Art. 274 - Classes d’equipament

En els plànols de zonificació, així com la informació, s’han assenyalat els sòls per equipaments  
mitjançant la identificació seguida d’una lletra que indica les seves característiques i finalitat a  
la qual està destinada.
Les xarxes o instal·lacions de serveis públics queden grafiades i assenyalades en els plànols  
corresponents de la documentació gràfica de la informació urbanística de la població.

Art. 275 - Equipaments existents

1. Els equipaments actualment existents i qualificats així en aquestes Normes quedaran 
afectats al mateix tipus d’equipaments, i la seva modificació o canvi queden subjectes a les 
autoritzacions prèvies pel seu destí a altres equipaments dels classificats en l’article anterior.

2. Podran ser admeses propostes de modificació o canvi en l’ús i destí dels actuals equipaments,  
prèvia  la  consegüent  autorització  i  l’obligatorietat  de que amb aquestes propostes no queden  
disminuïts els espais, terres o serveis i equipaments que la modificació pugui presentar.

3. Els equipaments i dotacions que en el moment de l’aprovació d’aquestes Normes Subsidiàries  
siguin de domini privat, continuaran en aquest mateix règim, mentre desenvolupin  la seva actual  
funció i destí.

4. Pel manteniment i finalitat d’equipaments que s’estan executant en règim de propietat privada,  
podran establir els oportuns convenis i compensacions, entre Ajuntament i les persones o entitats  
físiques corresponents que realitzin aquestes funcions d’acord amb les disposicions legals que  
regulen la matèria, amb la finalitat de successió o transformació d’aquells equipaments a l’espera  
municipal.
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5. Es podran implantar com a usos complementaris bàsics d’infraestructures de serveis tècnics 
(electricitat, abastament d’aigua, sanejament, telecomunicacions...) de caràcter públic dins dels  
equipaments existents, sense disminuir la superfície d’aquests i els seus usos existents, però a 
la vegada beneficiar el conjunt de la població amb la implantació d’aquests serveis 
d’infraestructures bàsics. 

Art. 276 - Desenvolupament de provisions d’equipament
L’Ajuntament mitjançant la formulació de Plans Especials, podran decidir la provisió i canvi dels  
equipaments segons les necessitats, estructura i densitat de la població resident o de possible  
creixement i expansió de la mateixa.

Art. 277 - Condicions d’edificació
Les  condicions  d’edificació  dels  equipaments,  quant  estiguin  situats  dins  d’àrees  urbanes  
consolidades, seran les mateixes que les de la zona confortable corresponent.
Quant no es donin les condicions anteriors del tipus d’ordenació, es redactaran Plans Especials que  
fixin les seves característiques urbanístiques.

II.- Atès que, com a es fa costar a la Memòria justificativa redactada pel Sr. Lluís Minoves, la  
modificació  dels  límits  del  Sistema d’Equipaments  Esportius  de les  Piscines  Municipals  és  
només geomètrica i no es varia la superfície destinada a equipaments esportius  i tots els 
terrenys afectats  són de titularitat  municipal  (veure límits de propietat  al  plànol  annex 01) i 
disposen  de  tots  els  serveis  tècnics  necessaris,  queda  justificada aquesta  Modificació 
Puntual.

Aquesta modificació Puntual de Normes Subsidiàries de Guardiola de Berguedà, és per 
ajustar  els  límits  actuals  que  ocupen  els  equipaments  esportius  de  la  zona  de  les 
piscines  (clau  3.1  )  a  la  realitat  actual,  sense  variar  la  superfície  prevista  en  el  
planejament vigent de  4.580 m² .Tenint en compte que la modificació dels límits del Sistema 
d’Equipaments Esportius de les Piscines Municipals  és només geomètrica i no es varia la 
superfície  destinada  a  equipaments  esportius, i  que tots  els  terrenys  afectats  són  de 
titularitat municipal  i disposen de tots els serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta 
Modificació Puntual.

Tenint  en compte que aquest  sistema d’equipaments ja està  consolidat  des de l’any 1961,  
aquesta àrea i la zona de la plaça i el carrer d’accés passarà a ser considerada  Sòl Urbà 
Consolidat i, per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins  
ara.

Clau 3.1 – EQUIPAMENT ESPORTIU 4.580 m²
Vial (V) 2.409 m²

Àmbit UA3 segons NN.SS 19.085 m²
Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual 15.821 m²

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 ajustar els límits 
actuals que ocupen els equipaments esportius de la zona de les piscines  (clau 3.1 ) a la 
realitat actual, sense variar la superfície prevista en el planejament vigent de  4.580 m². 
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Tenint  en compte que la modificació dels límits del Sistema d’Equipaments Esportius de les  
Piscines  Municipals  és  només  geomètrica  i  no  es  varia  la  superfície  destinada  a 
equipaments esportius , i que tots els terrenys afectats són de titularitat municipal  i disposen 
de tots els serveis tècnics necessaris, queda justificada aquesta Modificació Puntual.

Tenint  en compte que aquest  sistema d’equipaments ja està  consolidat  des de l’any 1961,  
aquesta àrea i la zona de la plaça i el carrer d’accés passarà a ser considerada  Sòl Urbà 
Consolidat i,per tant, deixarà de formar part de la Unitat d’Actuació 3, a la qual pertanyia fins  
ara.

Clau 3.1 – EQUIPAMENT ESPORTIU 4.580 m²
Vial (V) 2.409 m²

Àmbit UA3 segons NN.SS 19.085 m²
Ajust Àmbit UA3 segons modificació Puntual 15.821 m²

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.- 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 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 es fa un reajustament de la zona de la piscina 
que urbanísticament estava distribuïda de forma diferent i ara es proposa modificar la normativa 
per adaptar-ho a la realitat; no afecta a volumetria, ni a propietats.

La Sra. Olga Saus manifesta que veuen que la modificació és per fer la pista coberta, i que els  
va sorprendre perquè en el seu dia quan es va fer la pista que hi ha ara, ja s’haguera hagut de  
fer la modificació.

El Sr. Alcalde respon dient que és cert, però que com que no es va fer en el seu moment, es fa  
ara.

3) ACORD DE MODIFICACIÓ DEL PRESSUPOST 03/2018   

Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent, pels quals 
no existeix crèdit al vigent Pressupost de la Corporació, per provisió d'Alcaldia es va incoar 
expedient per a la concessió de finançament amb càrrec al Romanent de tresoreria de l’exercici  
anterior.

Vist  que  es  va  emetre  Memòria  de  l'Alcalde  en  la  qual  s'especificaven  la  modalitat  de 
modificació del crèdit, el finançament de l'operació i la seva justificació.

Vist que es va emetre informe de Secretaria sobre la Legislació aplicable i el procediment a  
seguir.

Vist que es va emetre informe d'Intervenció pel qual es va informar favorablement la proposta 
d'Alcaldia i es va elaborar Informe d'Avaluació de l'Objectiu d'Estabilitat Pressupostària. 

Vist l'informe-proposta de Secretaria de conformitat amb el que es disposa en l'article 177.2 del  
Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial decret 2/2004, de 5  
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de març, i en l'article 22.2.e) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim 
Local

Es proposa al  Ple de la corporació l’adopció del següent, 

ACORD

PRIMER.- Aprovar  inicialment  l'expedient  de  modificació  de  crèdits  núm.  3/2018,  en  la 
modalitat  de crèdits  extraordinaris  i  suplements  de crèdit,  finançat  amb romanent  líquid de 
tresoreria,  d'acord amb el següent detall:

Estat de despeses

Aplicació Descripció
Crèdits 
inicials

Crèdit 
extraord/Supl.  

Crèdits
finals

Progr. Econòm.     

920 62200
Construcció  espai  polivalent 
cobert 

0 435.200,00 435.200,00

920 62700
Redacció  projectes  i 
direccions obra

4.000,00  10.500,00 14.500,00

454 61103 Infraestructures vàries camins 50.000,00 3.000,00 53.000,00

453 61102
Infraestructures  varies 
carrers,etc

60.465,00 10.000,00 70.465,00

450 21000
Infraestructures  benestar 
comunitari

9.500,00 10.500,00 20.000,00

920 62500
Inversions  mobiliari  i 
senyalització

3.000,00 2.500,00 5.500,00

  TOTAL  126.965,00 471.700,00 598.665,00

Aquesta modificació es finança  en els següents termes:  

Estat d'Ingressos

Aplicació: econòmica
Descripció Euros

Cap. Art. Conc.

 7 76 76100  Construcció espai polivalent cobert  430.000,00 

 8 87 87000 Romanent tresoreria despeses generals 168.665,00

    TOTAL INGRESSOS  598.665,00

A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, apartats a) i b),  
del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la 
Llei  39/1988,  de  28  de  desembre,  Reguladora  de  les  Hisendes  Locals,  en  matèria  de 
pressupostos, que són els següents:

a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de demorar-ho a  
exercicis posteriors.
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b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta finalitat  
específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la vinculació jurídica.

SEGON.- Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci inserit en el Butlletí Oficial de la  
Província, per quinze dies, durant els quals els interessats posaran examinar-ho i presentar 
reclamacions davant el Ple. L'expedient es considerarà definitivament aprovat si durant el citat  
termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà d'un termini 
d'un mes per resoldre-les. 

Sotmesa la proposta a votació, en primera volta esdevé amb resultat d’empat, amb 3 vots 
a favor dels regidors de CIU i 3 en contra dels regidors de Junts per Guardiola.

En segona votació persisteix l’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 desempata la votació votant a favor de la mateixa.

En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que s’ha de reajustar el pressupost perquè hi ha 
partides que han quedat petites, i s’han de seguir dotant econòmicament per poder executar, a 
més s’hi inclou la construcció d’una sala polivalent que està finançada pràcticament amb la 
seva totalitat amb un ajut de la Diputació de Barcelona; també es modifica la partida de camins, 
atès que amb les pluges i nevades molts camins han quedat molt malmesos; també es proposa 
la modificació de la partida de redacció de projectes i direccions d’obres, per preveure-hi la  
redacció del projecte del camp de gespa artificial; així com la partida relativa a mobiliari de 
l’Ajuntament, etc...

La Sra. Olga Saus manifesta que tenen un dubte respecte a com es duu a terme l’aprovació de 
la modificació del pressupost, si hi ha despeses que ja s’han fet.

La Sra. Imma, Tresorera de l’Ajuntament, a petició del Sr. Alcalde, informa que inicialment totes 
les partides tenen una previsió inicial i entre elles a nivell de primer dígit estan vinculades, per  
tant si es té inicialment una partida de mobiliari de 3000 € i a sota una d’equips informàtics  
també de 3000 €, aquestes dues partides estan vinculades, de tal manera que es pot utilitzar la  
partida d’informàtica per mobiliari, perquè de moment la d’equips informàtics no està gastada, 
però s’esgota aquesta partida i fa falta per equips informàtics, cal modificar aquesta partida per  
tal que hi hagi dotació pressupostària i no esgotar-la.

La Sra. Olga Saus manifesta que potser aquest canvi de pressupost s’hauria de fer abans de 
que hi hagi la despesa.

La Sra. Imma manifesta que no és necessari perquè les partides estan vinculades, però quan 
s’acaba la vinculació ja no es pot fer res més.

La Sra. Olga Saus exposa que respecte al projecte del camp de gespa, entén que es durà a 
terme i demana si s’executarà durant el 2019.

El Sr. Alcalde respon dient que ara el que es farà és demanar un projecte, valorar-lo i al mateix 
temps s’està treballant amb el finançament, ja que està previst que es demani un ajut de caixa.

La Sra. Olga Saus demana si serà de gespa artificial.

El Sr. Marc Calmet respon dient que es van estudiar les dues opcions tant gespa natural com 
artificial, i tot i que és més barat la gespa natural, el manteniment és molt elevat i resulta més 
eficient fer-ho de gespa artificial.

La Sra. Olga Saus exposa que en el ple passat van demanar informació sobre aquest tema i  
se’ls va dir que es faria una reunió amb els del club, i tots els regidors i de moment encara no  
se’ls ha convocat. I els agradaria estar informats sobre aquest projecte.

El Sr. Lara demana si s’han vist amb ells.
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La Sra. Olga Saus respon dient que amb ells es van veure quan els van explicar lo del mes de  
juny.

El Sr. Marc Calmet demana si s’han vist més.

La Sra. Olga Saus respon dient que ells els han dit que els hi ha promès que hi haurà camp, 
però com a part de l’Ajuntament creuen que tenen dret a veure números, a saber com està el  
tema.

El Sr. Marc Calmet insisteix en el fet que la pregunta era si s’han vist més.

La Sra. Olga Saus respon dient que els ha vist personalment, no com a Junts per Guardiola i  
han parlat d’això. Que no han tingut una reunió com a Junts per Guardiola com si que la van 
tenir anteriorment. I que demanen estar al corrent del tema.

El Sr. Marc Calmet exposa que el que es passa avui al Ple no es més que la primera pedra, 
que és un procés llarg que primer s’ha de tenir el projecte aprovat, i posteriorment vindrà tot el  
tema del concurs. I si bé de cara aquest any és molt just, confien que pugui estar de cara a  
l’any vinent. 

La Sra. Olga Saus explica que com a Junts per Guardiola, els agradaria ser presents en aquest  
seguiment.

El Sr. Ferran Sayes, manifesta que com que parlar amb les parts al final té un resultat que no té 
perquè ser el  mateix que parlar tots junts, perquè per un costat els diuen que això és una 
primera pedra i per l’altra els diuen que es farà, això demostra que no és el mateix parlar tots 
junts que per separat. I que no és la primera vegada que els diuen que els avisaran i no se’ls  
avisa.

El Sr. Marc Calmet respon dient que no se’ls pot avisar si no hi ha res.

La Sra. Olga Saus insisteix en el fet que el Josep els va dir que es faria una reunió conjunta i no 
s’ha fet.

El  Sr.  Calmet  respon  dient  que  el  tema  de  la  reunió  conjunta  era  per  un  altre  tema, 
concretament per uns comentaris de si tu m’has dit, si jo t’he dit,...

La Sra. Saus contesta dient que no, que era sobre el tema de si es fa o no es fa el camp de  
futbol i que això era a l’acta que s’ha aprovat fa una estona. Afegeix que a part de tot això, creu 
que com a Junts per Guardiola tenen el dret de fer el seguiment d’aquest projecte perquè és un  
gran projecte de Guardiola, com la pista coberta, com la residència, etc... i creuen que si bé ells 
tenen la última decisió, no pot ser que la resta de l’equip no n’estigui informat fins que es faci. 

El Sr. Marc Calmet afegeix que hi està d’acord, però un cop les coses s’hagin començat a  
construir, que de moment no s’ha començat res, per tant no pot informar de res.

La Sra. Sílvia Campoy exposa que tot i així, a ells si que els hi han dit alguna cosa.

El Sr. Calmet contesta dient que a ells se’ls ha dit el mateix que els està dient ara a ells, que la 
voluntat és fer-ho.

La  Sra.  Sílvia  Campoy  demana  en  relació  a  la  sala  polivalent  si  hi  ha  hagut  algun  canvi 
respecte al projecte que van veure ja que no es correspon, perquè el projecte que ells van 
veure és una coberta.

El Sr. Lara contesta dient que el projecte total és una pista coberta que s’ha de revertir en una 
sala polivalent.

La Sra. Olga Saus demana si aquest projecte total està fet.
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El Sr. Lara respon dient que no.

La Sra. Olga Saus exposa que el projecte que ells han vist és només l’estructura i la coberta.

El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que hi ha també el micropilotatge, que és molt costós i  
que supera més del 50% dels 300.000 € inicials, i que amb els 100.000 euros de més és amb el 
que aconsegueixen tapar la sala.

La Sra. Olga Saus demana si faran les parets.

El Sr. Marc Calmet respon dient que no, que el projecte que van veure és el que es farà.

La Sra. Olga Saus demana si hi ha algun altre projecte més enllà del que han vist, i que per tant 
no serveix com a sala polivalent.

El Sr. Josep Lara contesta que creu que estan desviant el tema, perquè el que avui estan tirant 
endavant és la modificació del pressupost.

La Sra. Olga Saus replica dient que aquesta modificació del pressupost es fa perquè se suposa 
que es construeix això i  la  qual  cosa és el  que estan discutint.  I  que si  aproven això,  tira 
endavant i creuen que és una cosa que s’ha de discutir. I que aquesta modificació implica que 
aquests diners es destinaran a això.

El Sr. Lara contesta dient que aquests diners ja han d’anar destinats a això perquè  la Diputació 
els dona per aquesta obra.

Sra. Silvia Campoy intervé i manifesta que aquests diners es podrien destinar a alguna altra 
cosa.

El Sr. Calmet contesta dient que no es pot fer, que un cop et donen aquests diners han d’anar 
destinats al que tu has demanat.

La Sra.  Sílvia exposa que abans de demanar  això hagueren pogut  demanar-los per  altres 
coses més prioritàries. Ells creuen que és una inversió molt important per què al final només  
sigui una coberta amb una estructura, que realment quan arribi la festa major, no tenen molt  
clar que realment això els solucioni el tema de la carpa.

El Sr. Lara contesta dient que sí que estarà resolt.

El Sr. Marc Calmet manifesta que ell proposa un símil, que no serveixi de precedent, que a 
Avià, primer es va fer una estructura, després una coberta, i la intenció és anar-ho fent.

La Sra. Olga Saus exposa que no és el mateix una pista coberta que una sala polivalent, que hi  
ha molts pobles a la comarca que han fet sales polivalents que no necessiten tanta inversió, 
que ells estan d’acord amb la sala polivalent, però no creuen que aquesta sala hagi de tenir  
l’altura de la pista coberta, l’estructura aquesta,....

El Sr. Marc Calmet respon dient que aquí hi juguen molt els noms.

La Sra. Sílvia Campoy insisteix en com solucionaran el tema de la festa major.

El Sr. Lara respon dient que és molt diferent llogar un tancat que una carpa. I que hauran de 
buscar aquest finançament que falta per acabar-ho.

La Sra. Olga Saus demana si que creuen que realment Guardiola amb la població que té, pot  
tenir els diners per tenir un camp de futbol de gespa, una pista coberta acabada amb parets, i  
una  residència  acabada.  Ells  creuen  que  és  una  inversió  tan  gran  que  dubten  que 
s’aconsegueixin els diners per poder acabar els tres equipaments i no deixar-los a mitges com 
fins ara.
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El Sr. Marc Calmet demana si no ho tenen com a prioritari el fet de tenir una pista coberta.

La Sra. Olga Saus respon dient que no, que ells tenen com a prioritari tenir una sala polivalent.

El Sr. Marc Calmet contesta dient que és el mateix.

La Sra. Olga Saus afegeix que no és el mateix.

El  Sr.  Calmet  insisteix  que  aquest  equipament  servirà  per  moltes  coses,  per  activitats 
esportives, per oci, per festes i per tot el que faci falta.

La Sra. Olga Saus exposa que el projecte que hi ha ara, no cobreix les necessitats del poble.

El Sr. Calmet respon dient que creu que no és la seva prioritat.

La Sra. Olga Saus contesta dient que la seva prioritat és que tots els equipaments de Guardiola 
que estan destrossats els tinguin en condicions perquè serà un mes a mantenir i es destrossarà 
igual que el local parroquial, la residència, el local de l’AMPA, el centre cívic on hi ha goteres,  
l’escorxador, l’antiga creu roja.

El Sr. Marc Calmet exposa que una cosa no està barallada amb l’altra i que això es pot arreglar 
i s’ha d’arreglar i a més a més es pot fer una sala polivalent.

La Sra. Saus afegeix que des del seu punt de vista tots els equipaments s’estan deixant perdre.  
Que la residència està en molt mal estat i encara està a mig construir, i que no val la pena tenir  
un altre equipament en el mateix estat.

El Sr. Lara insisteix en que el que es ve a votar avui és la modificació del pressupost que 
engloba aquestes partides.

El Sr.  Ferran Sayes exposa que és pertinent  demanar més informació perquè no la tenen. 
Afegeix que vol saber la previsió que tenen de la pista coberta.

El Sr. Lara  contesta dient que dependrà dels terminis que marca la llei, que un cop estigui  
aprovat i redactades les bases del concurs, es preveu que a finals d’any es tregui el concurs i 
en 2-3-4 mesos estigui executat.

El Sr. Ferran Sayes respon dient que és el que suposava. 

La Sra. Olga Saus respon dient que per eleccions.

El Sr. Sayes afegeix que li interessaria saber quina és la implicació dels altres Ajuntaments en 
aquest projecte.

El Sr. Marc Calment contesta dient que és de 0.

El Sr. Sayes demana per quin motiu.

El Sr. Calmet contesta dient que per incompliment.

El Sr. Sayes manifesta que si tots els municipis en surten beneficiats de tenir un camp de gespa 
artificial, que hi hauria d’haver implicació.

El Sr. Calmet respon dient que inicialment van tenir una reunió quan van començar, que es va 
dir que se’n podia parlar, hi va haver alguna altra reunió, s’ha tret el tema però res més. I li  
consta el descontentament del club per aquest motiu.

La Sra. Olga Saus manifesta que com a Junts per Guardiola volen deixar clar que el seu vot en  
contra de la modificació del pressupost només va dirigit en contra de la coberta de la pista  
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poliesportiva,  però  no  vol  dir  que  estiguin  en  contra  de  totes  les  altres  partides  que  es 
modifiquen, sinó únicament respecte a la pista poliesportiva perquè creuen que és un projecte 
en que s’havia d’haver fet partícip a la gent del poble.

El Sr. Alcalde manifesta que no vol informar de res, que es valora molt poc la feina que es fa a 
la casa, que és molta, que s’hi deixen la pell i li sorprèn i li molesta, amb la qual cosa els dona  
la paraula per tal que facin les preguntes que vulguin.

La Sra. Olga Saus respon dient que creuen que aquesta és la seva feina, i que l’oposició hi ha 
de ser per fer-los veure les coses.

El Sr. Lara respon dient que a ell personalment l’ha molestat el fet que diguin que estan deixant  
fer malbé els edificis i per tant els dona la paraula.

La Sra. Olga Saus manifesta que el següent punt és el de donar compte de les actes de les  
Juntes, i  que volen saber-ne algunes coses, com ara a què s’han destinat els diners de la 
subvenció d’Orbea Cadí Challenge.

El Sr. Marc Calmet respon dient que és una part de la col·laboració i que ha anat destinat a 
publicitat,  merchandising,  com  per  exemple  els  mallots  on  surt  el  logo  de  Guardiola  de 
Berguedà, avituallaments,... 

La Sra. Olga Saus demana informació respecte els 2750 € destinats al curs de fotografia, que 
saben en van donar fotografies que es van posar a la zona de les escoles, que creuen que 
estava molt bé, però creuen que  s’haguera hagut de fer alguna cosa perquè perdurés, perquè 
sap greu que es van espatllar, i que no tingués continuïtat.

El Sr. Alcalde respon dient que aquest taller és una subvenció de Diputació que inclou el taller, 
la reproducció i ha de ser amb aquest format perquè el que es pretén és que la gent s’adoni  
que es perd, i per això la impressió es va fer amb aquest paper. 

La  Sra.  Olga  Saus  exposa  que  havent-se  format  una  entitat  de fotografia  al  poble  potser 
s’haguera pogut parlar amb ells per coordinar aquest curs.

El Sr. Alcalde respon dient que aquest curs el fa, el paga i contracta Diputació. Ells directament  
ofereixen  uns  cursos  dins  les  propostes  culturals,  i  hi  havia  aquest  taller,  i  ells  mateixos 
assignen l’empresa que fa el taller, els tècnics i tot.

El Sr. Ferran Sayes demana si és l’Ajuntament qui demana el curs.

EL Sr. Alcalde respon dient que l’Ajuntament fa la demanda del curs, però no decideix qui el fa.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que havent-hi una entitat de fotografia al municipi, no se l’ha  
tingut el compte per res, i sap que no estan massa contents.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  aquests  tallers  de  Diputació  vénen  molt  encorsetats.  La 
demanda es va fer directament des de la Llar, a través de la Dinamitzadora per la gent gran.  
Afegeix que si no recorda malament alguns membres d’aquesta entitat  van participar en el  
taller.

La  Sra.  Olga  Saus  manifesta  que  al  ple  del  mes  de juny,  van  demanar  informació  sobre 
l’estació de trail i demana si se’ls pot dir alguna cosa mes, que han vist que ja s’han col·locat  
els cartells.

El Sr. Josep Lara respon dient que és un projecte del Consell Comarcal al que ells s’hi han 
sumat i que el que està fent el Consell a tots els municipis que en formen part és implementar 
la infraestructura que ha de donar la benvinguda als visitants, la senyalització als pàrquings, 
aparcaments  de  bicicletes,  un  aparcament  d’autocaravanes,  ....,  i  estan  a  l’espera  que  el  
Consell dictamini quin dia s’inaugura.
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El Sr. Ferran Sayes demana si ja està funcionant la zona de serveis que entenen que és a la  
piscina.

El Sr. Marc Calmet respon dient que encara no està instal·lada la porta, però els serveis ja 
estan a punt.

La Sra. Olga Saus demana si a l’hivern funcionarà amb aigua calenta i qui assumirà el cost.

E Sr. Marc Calmet respon dient que sí i que les despeses de funcionament es cobreixen amb la 
pròpia aplicació.

La Sra. Olga Saus exposa que en relació al porta a porta, concretament com quedaran els  
contenidors de vidre si desapareixen les illetes.

El Sr. Alcalde respon dient  que la única illeta que quedarà és la que s’està construint  a la 
piscina i les altres en principi han de desaparèixer tret que es prengui la determinació que a les  
illetes que ja hi ha instal·lades, hi quedi el contenidor de vidre dins.

La Sra. Olga Saus demana si hi haurà més informació, perquè hi ha molta gent que encara no 
té la informació.

El Sr. Alcalde respon dient que al juliol es va fer una reunió pels regidors i dues pels ciutadans, i  
que si es creu que se n’han de fer més, es pot demanar a l’empresa que en faci una altra,  
perquè a ell li va arribar que totes dues s’havien fet amb horari laboral, i potser s’hauria de mirar 
de fer-ne una a les 8 del vespre. 

La Sra. Olga Saus demana si es podria fer el cap de setmana. O fer un escrit informatiu amb 
tota l’explicació per la gent que no ha pogut anar a les reunions.

El Sr. Alcalde respon dient que quan s’entreguin els containers allà es donarà la informació, i a 
més  hi  ha  un  portal  web  que  es  diu  triem.cat  que  ha  posat  en  funcionament  el  Consell  
Comarcal i allà es pot trobar tota la informació. 

La Sra. Sílvia Campoy demana si se sap què passarà amb la gent que no va a buscar el 
material perquè hi ha gent molt desinformada del tema.

El Sr. Alcalde exposa que ara s’està enviant a totes les cases una carta amb el dies de recollida 
del material, a partir d’allà hi haurà una persona que serà a l’Ajuntament, un dia a la setmana 
per informar de tots aquests temes i li consta que s’està fent una publicació que s’enviarà a 
totes les cases del Berguedà informant de tot.

La Sra. Silvia demana quin termini hi haurà des que s’entregui el material fins que s’implementi.

La Sra. Olga Saus contesta dient que una setmana.

La Sra. Olga Saus demana informació sobre la via blava i saber si tenen ja el traçat definitiu  
perquè el projecte que hi ha penjat a la Diputació queda clar fins a Guardiola però en el mateix  
projecte s’exposa que s’ha de solventar el tema de Guardiola en avall i volen saber com està.

El Sr. Lara respon dient que de moment no tenen més informació.

La Sra. Olga Saus exposa que quan tinguin més informació els agradaria saber-ho. 

Exposa també que han sentit campanades respecte a un centre de BTT a la piscina i volen 
saber què és.

El Sr. Calmet respon dient que tant de bo aquesta campanada arribés, que millorin les fons 
d’informació, i que li semblaria molt bé la idea i que és una zona per potenciar la BTT; però que 
a ells no els ha arribat res.
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En relació al mapa de soroll, la Sra. Saus demana com està el tema de la resolució de les 
al·legacions.

El Sr. Calmet respon dient que properament els citarà per fer una reunió i parlar de la resolució 
de les al·legacions, perquè va parlar amb l’empresa que ho va fer per tal que pogués ajudar-los  
en la seva resolució, però els va dir que la seva feina ja havia acabat, i els vol proposar fer una 
trobada per resoldre-ho i passar-ho pel proper ple.

La Sra. Silvia Campoy manifesta que en relació a la caminada nocturna, li va comentar que en 
relació al tema del cartell, trobava a faltar a les caminades informació sobre la ruta, i se’ls va dir  
que ho tindrien en compte però en aquesta caminada no hi ha constat, i ho ha trobat a faltar.

El Sr. Calmet respon dient que pensant amb ella hi va posar que era una caminada molt fàcil. I  
afegeix que la caminada nocturna és un recorregut molt reduït i assequible a tots els nivells.

La Sra. Sílvia manifesta que creu que s’hi haguera hagut de posar.

La Sra. Olga Saus intervé i exposa que ella la va fer i la va trobar més difícil del que s’esperava.

El Sr. Calmet exposa que no ho va posar perquè no ho va creure necessari.

La Sra. Olga Saus comenta que al mes de juny el Ferran va demanar informació respecte a  
una línia d’ajuts que havia sortit de la Diputació de 7000 € pel 2018 i de 28.000  € pel 2019, i vol 
saber a què es destinaran.

El Sr. Alcalde respon dient que ara no ho recorda.

La Sra. Saus demana si es farà la festa del bolet i quan es farà.

EL Sr.  Alcalde respon dient  que s’hi  està  treballant  i  que es  calcula  que es  farà  el  20-21 
d’octubre.

La Sra. Olga Saus demana com està el tema de la propietat de la Mina.

El  Sr.  Alcalde  respon  dient  que  s’està  estudiant,  s’ha  anat  al  Registre  però  és  un  tema 
complicat.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que al Nació Digital va sortir una publicació on es parlava d’unes 
subvencions i a Guardiola de Berguedà sortia la Mina de Petroli.

El Sr. Alcalde exposa que és una línia de foment turístic que està vinculat a la via blava i es va  
demanar un ajut per la consolidació de la Mina.

La Sra. Saus demana si amb aquest pla de foment del turisme es pot afegir una connexió cap a 
la via del Nicolau o al Castell de Guardiola o que ho senyalitzés com a punt turístic

El Sr. Boris respon dient que a la via blava hi ha diferents fases, que això era a la Fase I, que ell 
en té el  traçat,  que la Fase II  és la millora dels camins per on havia passat, principalment 
històrics i la Fase III no se sap quan serà, és la millora total del traçat perquè sigui d‘ús ciclable  
pla amb un pendent de menys del 6% des de Castellar de N’Hug dins al Prat.

El Sr. Alcalde afegeix que hi ha molts inconvenients en el traçat com ho són el canal, la C-16,el 
tercer carril,.. que en principi ha d’anar vorejant el Llobregat.

La Sra. Saus exposa que de La Pobla fins aquí està molt especificat i detallat el projecte però 
d’aquí en avall no, i vol saber com s’ha resolt

El Sr. Boris respon dient que en un principi es preveia que seria el GR 270, que això és la Fase 
inicial, que tots els afluents del Llobregat acabaran sent punts de connexió amb altres camins, 
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com la Via el Nicolau, però amb tot això hi ha una inversió molt gran que tot just ara comença. 
Que ell fins ara anava a les reunions però ara no, perquè ja no se’ls convoca. Que el problema 
principal és la C-16 i el seu tercer carril, que és impossible encabir-ho tot, tot i tenir en compte  
que és camí ramader; que en un principi a la Fase I es preveia que passava per Sant Corneli;  
que a la Fase II ja no hi hauria de ser, però s’han trobat el problema del tercer carril, i que s’està 
a l’espera de la Fase III per veure quina és la solució.

La Sra. Olga Saus demana si la senyalització serà GR o específica.

El Sr. Boris respon dient que serà específica.

La Sra. Olga Saus exposa que per la Festa Major es va fer una activitat al rocòdrom que els va  
semblar  molt  interessant  i  atractiu pels  nens  però la sala no s’havia  netejat  i  es  veia  molt  
desendreçada; i que s’ha de fer servir per altres actes s’hauria de netejar abans.

El Sr. Alcalde respon dient que des de l’Ajuntament no s’utilitza.

El Sr. Marc Calmet intervé i manifesta que es tindrà en compte, que l’entitat actualment està en 
fase de descomposició i no hi ajuda. Que es va proposar a l’entitat que ho fessin ells, i al no  
poder-ho fer ells es va contractar un dinamitzador.

La Sra. Olga Saus demana si es pot fer servir més.

El Sr. Calmet respon dient que en un principi quan es va fer el rocòdrom la idea era que la  
mateixa  entitat  fos  al  que  dinamitzés  l’espai,  però  al  descompondre’s  s’ha  de  tornar  a 
replantejar com queda l’espai.

La Sra. Sílvia demana qui va organitzar l’activitat.

El Sr. Calmet respon dient que la va organitzar l’Ajuntament contractant a una empresa per tal 
que organitzés aquestes activitats.

La Sra. Campoy manifesta que com que és una sala que no es fa servir molt sovint, abans de 
fer-a servir s’hi haguera hagut d’anar a donar una ullada.

El Sr. Calmet exposa que ho tindran en compte, que es pot millorar.

La Sra. Sílvia Campoy recomana que abans de fer una activitat s’hi faci una ullada.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.15 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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