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03/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 28 D’ABRIL DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores i quinze 
minuts del dia vint-i-vuit d’abril de 2014, sota la presidència de l’Il.lma Sra. Alcaldessa Montserrat 
Ribera i Puig, es constitueix el Ple de l'Ajuntament a l'efecte de celebrar sessió extraordinària en 
primera convocatòria. 
 
Assisteixen a l'acte els Regidors Sr. Josep Pere Lara i Tristante, Sr. Jordi Carreras i Granero, 
Sr. Francisco Sanz i Arcusa, la Sra. Isabel Argenté i Casals, el Sr. Marc Calmet i Calveras i 
Sra. Alba Noguera i Gordo i la regidora Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez.  
 
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Raquel Pérez i Mas. 
  
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, la  Sra. Alcaldessa obre la sessió, i proposa modificar l’ordre del dia, iniciant 
el Ple amb el punt número 2, deixant el primer punt relatiu al sorteig dels membres de les 
meses pel final. 

 
 
1) MOCIÓ D’ADHESIÓ AL CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT  

 
 

El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les Diputacions Provincials 
a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de desembre es reuniren a l’antic Palau de la 
Generalitat la junta de delegats de les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut  
de la Mancomunitat de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, encapçalats pels 
respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de la mancomunitat i el 6 d’abril de 
1914 es va constituir la Mancomunitat de Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i 
va ser escollit com a President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President 
de la Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable inspirador de 
tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les diputacions 
catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major reconeixement polític de 
Catalunya i com a instrument de modernització de les estructures existents i absents – des de 
les viàries fins a les educatives i culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per a la millora de la 
qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es posaren les primeres pedres 
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d’institucions culturals, científiques i acadèmiques que han estès la seva actuació fins als 
nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, econòmic i 
nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà les bases per a estructures 
i institucions culturals, científiques i educatives que perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut 
d’Estudis Catalans, la Biblioteca de Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola 
Industrial  o l’Escola de Treball. 
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la mancomunitat, i, és per això 
que la Diputació impulsa la commemoració d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la 
societat l’evidència de la feina feta per aquesta singular institució. 
 
Segons la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba en Puig i Cadafalch i tanta altra gent, la 
Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu esperit i el seu treball no seríem on 
som, perquè certament la gent de al mancomunitat sabien el què es feien, com si s’haguessin 
avançat cent anys en el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar a l’ànima 
catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una província. Tots, anant més o 
menys allà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny encara el terme del seu ideal, tots volem per a 
Catalunya un cos d’Estat, tots sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, 
mes o menys accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents 
 
 

ACORDS 
 

Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat de Catalunya, tot 
fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal de participar-ne i programar-ne 
actes, si s’escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu coneixement i 
efectes. 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU i 1 a favor de la regidora de PM. 
 

 
2) MOCIÓ DE SUPORT ALS PAGESOS I PROPIETARIS AFECTATS  PER L’ONADA 

DE ROBATORIS A LES EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN 
RURAL 

 
Des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes, i per extensió a les zones 
rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels constants robatoris i agressions que 
pateixen les persones que hi viuen i treballen. Aquest fet ha generat una veritable estat 
d’inseguretat entre els seus habitants que pot derivar cap un problema de caràcter social arreu 
del territori.  
 
Per això es fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini diverses mesures 
dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i poder-ne evitar la seva reincidència, 
com ara,  la incautació dels vehicles que s’han utilitzat per delinquir. 
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Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés de Diputats de 
l’Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin l’enduriment de les penes per 
robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i rurals. 
 
Cal que s’incrementin les dotacions policials de Mossos d’Esquadra a les zones rurals i 
agràries. 
 
Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d’Esquadra a les ferrovelleries, als 
mercats de segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi als ferrovellers i als paradistes la 
traçabilitat dels productes o les produccions que posen a la venda, per evitar la compra – venda 
del gènere robat. 
 
Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per evitar més 
inseguretat a les persones que han estat víctimes de robatoris o actes vandàlics. 
 
Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre Mossos d’Esquadra i 
les comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que puguin agilitar  els processos 
d’identificació dels delinqüents. 
 
 
Per tot plegat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats: 

 
Que en la propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes en  robatoris de 
productes agraris o mitjans de producció, i molt especialment en el casos de delinqüents 
reincidents. 

 
 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat: 
 

Que estableixi un sistema de traçabilitat de tots el productes que hi ha al mercats i les 
ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la revenda dels productes agraris o 
mitjans de producció robats.  
 
 
Tercer.- Instar al Departament d’Interior: 

 
Per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones agràries i rurals 
de la comarca del Berguedà i s’agilitin els processos en la tramitació de les denúncies. 

 
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces de seguretat per 
identificar els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin delinquit. 

 
Quart.-  Comunicar l’aprovació d’aquests acords a: 
 

- Congreso de Diputados. Excm. Sr. Presidente, Don Jesús Posada. C/ Floridablanca, 
s/n. 28071 Madrid (España) 

- Ministerio de Justicia. Excm. Sr. Ministro,  Don Alberto Ruiz – Gallardón Jiménez. C/ 
San Bernardo, 45. 28071 Madrid (España) 

- Departament d’Interior. Hble. Sr. Conseller, Ramon Espadaler i Parcerisas. Carrer de 
la Diputació, 355. 08009 Barcelona. 

- Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Casa de l’Agricultura. 
Carrer Ulldecona, 21-31. 08038 Barcelona. 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU i 1 a favor de la regidora de PM. 
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3) REALITZACIO DEL SORTEIG PEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LES 
TAULES ELECTORALS PER LES ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU A 
CELEBRAR EL PROPER DIA 25 DE MAIG DE 2014 (ART. 26 DE LA LOREG) 

 
Reunit l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà a fi de donar compliment al que disposa l’article 
26 de la vigent Llei Orgànica del Règim Electoral General. 
 
Complertes totes les formalitats legals establertes, i realitzat el sorteig es formen les Meses 
electorals que s’indiquen i amb les persones que s’expressen i els càrrecs que es fan constar: 
 
SECCIO 001 MESA U 
 
Titulars: 
 
President:  Elector: U0139  
1er. Vocal  Elector: U0338   
2on. Vocal:  Elector: U0377   
 
Suplents: 
 
De President:  Elector:U0590  
De President:  Elector:U0122   
 
De 1er. Vocal:  Elector:U0077   
De 1er.Vocal:  Elector: U0365   
 
De 2on Vocal:  Elector: U0563   
De 2on Vocal:  Elector: U0455   

 
 

 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:23h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


