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05/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 16 DE JUNY DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
setze de juny 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 ordinària 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 les regidores Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez i 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, amb subjecció a l'ordre del dia de la 
convocatòria: 

 
1) APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL PLE DE LA 

CORPORACIÓ EL DIA 21 DE MARÇ I DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES EN DATA 28 D’ABRIL I 26 DE MAIG DE DE 2014 

 
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2014, i de les actes de les sessions 
extraordinàries celebrades en data 28 d’abril i 26 de maig de 2014.  
 
El Ple de la Corporació, per unanimitat, acorda: 
 
Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes el redactat de l’acta de la sessió ordinària 
celebrada pel Ple de la Corporació del dia 21 de març de 2014, i de les actes de les sessions 
extraordinàries celebrades en data 28 d’abril i 26 de maig de 2014.  
 
 

2) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI 
LABORAL 2015 

 
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 2.015, les 
següents: 
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- Dia 25 d’abril de 2.015 (dissabte) 
- Dia 10 d’agost de 2.015 

 
Segon .- Comunicar aquest acord, a la delegació Territorial de Barcelona del Departament de 
Treball de la Generalitat. 
 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU i 2 a favor de les regidores de PM. 
 
 
 

3) DONAR COMPTE DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE DATA 31 DE MARÇ 
DE 2014 D’APROVACIÓ DE LA LQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 
2013 

 
La Junta de Govern Local, va adopta en sessió de data 31 de març de 2014, l’acord que es 
transcriu literalment a continuació: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2013 
 
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 

  
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial de despeses 1.330.000,00 

Modificacions de despeses 523.112,18 

Pressupost definitiu de despeses 1.853.112,18 

Despeses autoritzades  1.204.130.66 

Despeses compromeses 1.204.130.66 

Obligacions reconegudes 1.204.130.66 

Despeses ordenades                        1.055.083,10 

Pagaments realitzats                        1.055.083,10 

Obligacions pendents de pagament 149.047,56 

2.  Exercicis tancats   

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament a l’inici de l’exercici 

297.771,01 
 

Baixes -2.626,79 

Pagaments realitzats 264.402,72 

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici 

                             30.741,50 

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

179.789,06 

 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial d'ingressos 1.330.000,00 

Modificacions d'ingressos 523.112,18 

Pressupost definitiu d'ingressos 1.853.112,18 

Drets reconeguts 1.444.400,06 

Devolucions 6.815,04 

Drets reconeguts nets 1.437.585.02 

Recaptació neta 1.226.794.20 
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Obligacions pendents de cobrament 210.790,82 

2.  Exercicis tancats   

Drets pendents cobrament inici exercici 642.527,75 

Baixes/modificació saldos -3.548.58 

Anul.lacions 5.344.41 

Cancel.lacions   

Recaptació  109.622,70 

Drets pendents cobrament final exercici 524.012,06 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

  
734.802,88 

 
  
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
  

a)      Drets Reconeguts nets 
b)      Obligacions reconegudes netes 
  

1.437.585,02 
1.204.130,66 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  233.454.36 

d)      Desviacions + de finançament 
e)      Desviacions -  de finançament 
f)       Despeses finançades romanent líquid de tresoreria 
g)      Resultat d'operacions comercials 

-164.636,14 
+ 6.771,68 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT  75.589.90 

 
  
2.1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 650.288.32€ de crèdits incorporables. 
  
  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)  
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  
2.1.5. Romanent de tresoreria: 
  
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
   

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL 
DE L’EXERCICI 2013 

  
540.524,64 

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 210.790,82 

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats                             
524.012,06 

D’altres operacions no pressupostàries 54.679.93 

- Saldos de cobrament dubtós -150.576,29 

- Ingressos pendents d'aplicació - 98.381,88 

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL 
FINAL DE L’EXERCICI 2013 

314.516,10 

De pressupost de despeses. Exercici en curs 149.047,56 

De pressupost de despeses. Exercicis tancats 30.741,50 

De pressupost d'ingressos   

D'altres operacions no pressupostàries 134.727,04 

- Pagaments pendents aplicació 0,00 

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L’EXERCICI 2013 

  
175.696,36 
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ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 403.204,89 

ROMANENT PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

  
376.499.38 

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  26.705,51 

 
 
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria 
pressupostària, així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es 
considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 
52.100,29€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels 
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en 
voluntària. S’ha dotat el 100% de l’ajut concedit mitjançant subvenció viure al poble per import 
de 98.476€. En qualsevol cas, això no implicaria l’anul·lació del dret reconegut ni en produiria la 
baixa. Els percentatges que s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa vigent. 
(LRSAL) 
 

Pendents de cobrament (cap. 1 i part 
capitol  3) Pressupost d’ingressos 

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual :    
1r. any immediatament anterior  
2n. Any      
3r. any      
4t. Any 
5è any 
Anteriors   

0% 
25% 
25% 
50% 
75% 
75% 
100% 

 
2.3. En l’expedient s’adjunt full desglossat de les despeses amb finançament afectat de 
l’exercici.    
 
2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la 
LGEP. Resulta un finançament per import de  324.360.78€  . (cap 1 a 7  ingrés 1.437.585,02€ – 
cap 1 a 7 pagaments 1.113.224.24€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no 
financers segons la normativa de la SEC. 
 
  
FONAMENTS DE DRET:  
  
L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 
del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
  
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció. 
  
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de 
manifest diversos punts:  
  

1.      Respecte al pressupost de despeses i per a cada partida pressupostària: els crèdits 
inicials, les modificacions i els crèdits definitius, les despeses autoritzades i 
compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els realitzats. 

2.      Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com 
la recaptació neta. 
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L’article 93.2 del Reial decret 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
  

         Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament a 31   de 
desembre 

         El resultat pressupostari de l’exercici 
         Els romanents de crèdit 
         El romanent de tresoreria 

  
L’article 165.1 del Text Refós 2/2004 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, estableix 
que el pressupost general atendrà el compliment del principi d’estabilitat en els termes 
previstos a la LGEP. 
  
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària segons 
el que estableix l’article 3.2 de la LGEP, referit sempre a les unitats locals agregades.  
  
CONCLUSIONS 
  
1a. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del Reial decret 500/1990, de 20 
d'abril, de desenvolupament de la Llei d’hisendes locals, en matèria pressupostària.  
  
2a.  El pressupost general liquidat s’ajusta al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària 
d’acord amb l’article 3.2 de la LGEP  
  
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2013.  
  
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2013, que en termes consolidats figura 
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
  
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
En el torn de debat, la Sa. Alcaldessa informa que en relació al pressupost de despeses, tenim 
pendent de pagar la suma de 179.789,06 €, en relació al pressupost d’ingressos tenim pendent  
cobrar a suma de 734.802,88 €, el resultat pressupostari abans de realitzar els corresponents 
ajustos és 233.454.36 € i el romanent de tresoreria és de 26.705,51 €, i es compleix el principi 
d’estabilitat pressupostària. 
 
 

4) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa dels següents extrems: 
 
S’ha adjudicat el concurs per la gestió del servei de Bar de la Llar del Pensionista, es varen 
presentar el Josep Baró i el Ferran Plana, i va guanyar el concurs per haver obtingut una major 
puntuació el Sr. Ferran Plana. Afegeix que si els hi interessa poden passar per l’Ajuntament i 
revisar l’expedient. 
 
S’ha adjudicat el concurs per la gestió del servei de Bar de la Llar de la Piscina, s’hi van 
presentar el Jordi Riu i uns nois de Bagà (la Montse Marmi , la Carme i l’Albert Caballero), i han 
guanyat aquests últims que són els que han obtingut una major puntuació. 
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Afegeix que a piscina s’obre el proper dissabte fins a finals d’agost o a principis de setembre, 
depenent del temps. 
 
S’informa de les subvencions que han estat concedides per l’Excel·lentíssima Diputació de 
Barcelona dins del Catàleg de Serveis 2014 aprovat en el marc del Pla “Xarxa de Governs 
Locals 2012-2015”, que seguidament es detallen: 
 
- Implantació de mesures d’enllumenat sostenible a la zona de Cal Marceló de Guardiola 

de Berguedà: 3.157,00 €. Es va demanar un ajut de més de 9.000 € per col·locar tres 
faroles solars, i només ens n’han donat una tercera part, per tant s’haurà de veure què 
es fa.  

- Material Esportiu inventariable a Guardiola de Berguedà: 3.700,00 €, dels quals 1.700 € 
es destinarien al rocòdrom i 2.000,00 € a la compra de cistelles per la pista del camp de 
futbol.  

- Activitats relacionades amb els animals de companyia: 1.000,00 €. 
- Nits Musicals a Guardiola de Berguedà: 1.500,00 €. Enguany el dia 8 d’agost a Sant 

Llorenç es commemora el 25è aniversari de l’entitat. 
- Beques d’esports per a infants amb marginació social: 1.000,00 €. Es gestiona des de 

Serveis Socials. 
- Control de plagues urbanes (DDD):1.393,95 € 
- Desenvolupament del projecte de comerç, fires i mercats: 4.000,00 € 
- IV Pujada Ciclista Guardiola de Berguedà- Coll de Subirana: 1.098,00 € 
- Fem salut practicant esport: 1.652,00 €, per activitats per la gent gran i l’esport escolar. 
- Caramelles a Guardiola de Berguedà: 1.000,00 € 
- Projecte de recuperació de la memòria històrica i coeducació per als infants i les famílies: 

2.720,00 € 
- TOTAL................................................................................................................22.220,95 € 

 
Hi ha dos Plans d’Ocupació a través de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà  (demà 
fan les entrevistes): 

- Treballadora familiar: 6 mesos a mitja jornada 
- Peó: 6 mesos a jornada sencera 

S’ha demanat una subvenció de 10.000 euros a l’ACA per la neteja de la part de la llera del 
Llobregat que queda, encara no sabem si ens la concediran o no. 
 
S’ha demanat una subvenció al Consell Comarcal del Berguedà de 5.725,98 € per arreglar la 
Ctra. de Sant Llorenç. 
 
Ahir es va presentar un audiovisual de la vida d’abans i ara dels habitants de Guardiola al 
Centre cívic, i s’ha penjat a la web de l’Ajuntament per poder-lo veure. 
 
Informa que aquest any es celebra el centenari que va pujar el primer viatger amb el tren del 
Clot del Moro, i per aquest motiu es faran un conjunt d’actes a Guardiola, La Pobla i Castellar. 
El dia 31 de juliol pujarà el Conseller Sani Vila, el museu de la ciència paga una exposició 
itinerant que aquí serà visitable a l’Oficina de Turisme del 21 de juliol al 21 d’agost. Durant la 
els dissabtes diumenges i festius de la segona quinzena de juliol, tot el mes d’agost i la primera 
quinzena de setembre, es faran uns packs amb el carrilet verd on es sortirà de Guardiola cap a 
la Mina de Petroli de Riutort, La Pobla de Lillet- els Jardins Artigas i el Clot del Moro. 
 
Afegeix que per finançar-ho s’ha demanat una subvenció conjunta a la Diputació de Barcelona per 
dur a terme la commemoració del centenari, parcialment pel tema del carrilet, la museïtzació, la 
publicitat, anuncis,..... 
 
A Guardiola, està previst que a més a més i aprofitant el cicle de cinema que cada any fa la Carme 
Sellés, enguany es destinin tres dies a  la temàtica del Ferrocarril i les projeccions es facin a 
l’Estació, amb projecció de pel·lícula, xerrades de ponents experts i tast. També vol fer una cata de 
vins i de cerveses, però encara s’ha de concretar. 
 
La Sra. Alcaldessa informa també que aquest any a l’estiu el Pere Cascante vol tornar a fer visites 
al Monestir de Sant Llorenç teatralitzades. 
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La Sra. Alcaldessa informa que s’haurà de fer un tríptic amb les activitats d’estiu.  
 
 
 
8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
La Sra. Raquel Pérez demana si els pegats que s’han fet a l’estació quedaran d’aquest color. 
 
El Sr. Francisco Sanz, regidor d’obres respon dient que en principi sí que quedaran així perquè si 
tinguéssim diners ho hauríem de pintar tot, perquè no es pot pintar només un tros, és una pintura 
especial, i molt cara. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que s’ha posat una arqueta al carrer Nou, perquè només n’hi havia una 
al final del carrer i que ara n’hi haurà dues. 
 
El Sr. Francisco informa que s’ha pintat la piscina, la primera planta i un tros de la planta Baixa de 
l’Estació. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:35h , de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


