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02/2013 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 17 DE JUNY DE 2.013 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
disset de juny de 2.013, 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 la regidora Sra. Raquel Pérez i Mas.  
 
Excusa la seva assistència la regidora Sra. Maria-Isabel Pérez Jiménez.  
 
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 15 DE MARÇ DE 2013 

 
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 15 de març de 2.013.  
 
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 15 de març de 2.013.  
 
 

2) ACORD D’APROVACIÓ DEFINITIVA ESTATUTS DE L'AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDA 

 
Vista la Proposta de l 'Alcaldia següent: 
 
Ates que per acord del Ple de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en sessió de data 17 de 
desembre de 2012, es va aprovar l'adhesió al Consorci de Formació i d'lniciatives Cercs- 
Berguedà, així com els estatuts pels quals es regeix. 
 
Atès que l’expedient va ser estat exposat al públic durant el termini de 30 dies, a comptar des 
de la darrera publicació d’aquest edicte al BOP i al DOGC, que en ambdós  casos es produí el 
dia 4 de gener, i que durant l’esmentat termini, no es va presentar davant d’aquest Ajuntament 
cap al·legació. 
 
Ates que la Junta General del CFI celebrada en data 21 de desembre de 2012 es van aprovar, 
entre d’altres, l'adhesió de I'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. 
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Ates que la Junta General del CFI celebrada en data 21 de desembre de 2012, es van aprovar, 
entre d’altres, els Estatuts que regiran l'Agencia de Desenvolupament del Berguedà. 
 
Atesa la conveniència de que tots els ens adherits aprovin de nou, explícitament, els estatuts 
modificats. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER: Donar conformitat i ratificar explícitament els nous Estatuts aprovats per la Junta 
General del CFI de data 21 de desembre de 2012, de l’Agencia de Desenvolupament del 
Berguedà. 
 
SEGON: Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà 
(anteriorment anomenat Consorci de Formació i d 'Iniciatives Cercs-Berguedà). 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb set vots a favor dels 
regidors de CIU i l’abstenció de la regidora de PM. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que aquesta Agència agrupa a tots els consorcis 
que hi havia fins ara, concretament el del CFI, el de Turisme de l’Alt Berguedà i el de les 
Colònies. Que s’hi han adherit tot els Ajuntaments menys un. I que la Comissió executiva 
estarà integrada, per un President, un Vicepresident i 5 vocals, que seran representants dels 
Ajuntaments, i s’aniran rotant. I que als Estatuts hi ha previstes dues Assembles Ordinàries i 
que ella va proposar que se’n fes una cada trimestre, però va semblar que eren masses. 
 
 

3) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ 
DE DATA 6 DE MAIG 2013 D’APROVACIÓ DELS INFORMES DELS PAGAMENTS 
REALITZATS DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DEL 2013 A EFECTE DEL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 12/2010  

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 de maig de  2.013, va adoptar entre 
d’altres el següent acord: 
 
APROVACIÓ DELS INFORMES DELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL PRIMER 
TRIMESTRE DEL 2013 A EFECTE DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 12/2010  
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local dels informes que trimestralment s’han 
de trametre al Ministeri d’Economia i d’Hisenda a efectes de donar compliment a l’article 4 de la 
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, a través de la 
que s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat de les operacions comercials, que 
seguidament es detallen: 
 
PAGAMENTS REALITZAT EN EL TRIMESTRE (1T/2013) 
 
 

Període mitjà 
pagament (PMP) 

(dies) 

Període mitjà 
pagament 

excedit (PMPE) 
(dies) 

Nombre de 
pagaments    

  

Dins període legal 
pagament 

 

Fora 
període 

legal 
pagament  

  
Import total 

 
Nombre de 
pagaments 

Import 
total 

      

49,67 28,35 85 20.028,52 180 51.467,15 
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49,67 28,35 85 20.028,52 180 51.467,15 

0,00 0,00 0  0  

54,21 18,28 3 94,54 38 11.197,54 

49,18 31,42 77 19.500,62 138 39.851,53 

23,89 5,77 5 433,36 4 418,08 

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

74,46 35,46 1 423,50 9 48.199,41 

74,46 35,46 1 423,50 9 48.199,41 

0,00 0,00 0  0  

61,24 23,38 0  3 1.331,85 

61,24 23,38 0  3 1.331,85 

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

0,00 0,00 0  0  

59,72 31,68 86 20.452,02 192 100.998,41 

 
 
INTERESSOS DE DEMORA PAGATS EN EL TRIMESTRE (1T/2013) 
 

EXERCICI 2013     

 Primer Trimestre:     

 
Interessos de demora 
pagats en el trimestre 

Nombre de 
pagaments   

Despeses en Béns 
Corrents i Serveis   

0 0,00  

Inversions reals   0 0,00  

Altres Pagaments 
realitzats per operacions 
comercials   

0 0,00  

Sense desagregar   0 0,00  

TOTAL   0 0,00  

 
 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS PENDENTS DE PAGAMENT AL FINAL DEL 
TRIMESTRE (1T/2013) 
 

 

Període mitjà 
del pendent 
de pagament 
(PMPP) (dies) 

Període mitjà 
del pendent de 
pagament 
excedit 
(PMPPE) 
(dies) 

N. 
Operacions 

Import 
total 

N. 
Operacions 

Import 
total 

       
Despeses en 
Béns Corrents i 
Serveis 

38,37 19,14 36 12.651,50 45 21.165,84 

       
     20- 
Arrendaments i 
Cànons 

48,00 18,00 0 
 

1 487,54 

       

     21- 47,33 26,59 14 4.188,06 11 11.333,43 
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Reparació, 
Manteniment i 
conservació 

       
     22- Material, 
Subministrament 
i Uns altres 

30,02 10,00 22 8.463,44 28 9.016,15 

       
     23- 
Indemnització 
per raó del 
servei 

45,03 15,03 0 

 

5 328,72 

       
     24- Despesa 
de Publicacions 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       
     26- Treballs 
realitzats per 
Institucions s.f. 
de lucre 

0,00 0,00 0 

 

0 

 

       
     27- Despeses 
imprevistes i 
funcions no 
classificades 

0,00 0,00 0 

 

0 

 

       
     2 - Sense 
desagregar 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       

Inversions reals 48,00 18,00 0  1 713,83 

       
Altres 
Pagaments 
realitzats per 
operacions 
comercials 

68,00 38,00 0 

 

3 2.024,13 

       
Sense 
desagregar 

0,00 0,00 0 
 

0 
 

       

TOTAL 40,20 20,71 36 12.651,50 49 23.903,80 

 
 
 
FACTURES O DOCUMENTS JUSTIFICATIUS QUE AL FINAL DEL TRIMESTRE, HAGIN 
TRANSCORREGUT MÉS DE TRES MESOS DES DE LA SEVA ANOTACIÓ EN EL 
REGISTRE DE FACTURES I NO S’HAGIN TRAMITAT ELS CORRESPONENTS 
EXPEDIENTS DE RECONEIXEMENT DE L’OBLIGACIÓ (1T/2013) 
 
 
Factures o documents justificatius que al final 
del trimestre, hagin transcorregut més de tres 
mesos des de la seva anotació en el registre 
de factures i no s’hagin tramitat els 
corresponents expedients de reconeixement 
de l’obligació 

Període mitjà 
operacions 
pendents 

reconeixement 
(PMOPR) 

Pendent de 
reconeixement 

obligacions 

 

  Número Impor total 

    

Despeses Corrents en Béns i Serveis 0,00  0 0,00  
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Inversions reals 0,00  0 0,00  

    

Sense desagregar 0,00  0 0,00  

    

TOTAL 0,00  0 0,00  

 
 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 14 
de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar els informes trimestrals dels pagaments realitzats durant el primer trimestre 
del 2013, transcrits anteriorment. 
 
Segon.- Donar compte del present acord al proper Ple que se celebri. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 
 
 

 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
 

4) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ 
DE DATA 6 DE MAIG 2013 D’APROVACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE 
TRESORERIA PREVIST A L’ARTICLE 4.3 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE 
MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,DE DE 29 DE DESEMBRE, PER LA QUAL 
S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA MOROSITAT DE LES 
OPERACIONS COMERCIALS 

 
 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 6 de maig de  2.013, va adoptar entre 
d’altres el següent acord: 
 
APROVACIÓ DE L’INFORME TRIMESTRAL DE TRESORERIA PREVIST A L’ARTICLE 4.3 DE 
LA LLEI 15/2010, DE 5 DE JULIOL, DE MODIFICACIÓ DE LA LLEI 3/2004,DE DE 29 DE 
DESEMBRE, PER LA QUAL S’ESTABLEIXEN MESURES DE LLUITA CONTRA LA 
MOROSITAT DE LES OPERACIONS COMERCIALS 
 
Es sotmet a la consideració de la Junta de Govern Local la Comunicació de l'informe trimestral 
de tresoreria, corresponent al primer trimestre del 2013, previst a l’article 4.3 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 

Informe   

      

 Exercici  Trimestre   

 
 
 
 

  
 
 

  

      Nombre Import % 

Pagaments realitzats durant el 
trimestre dins del termini legal 86 20452,02 16,84% 
Resta de pagaments 192 100998,41 83,16% 
Pagaments totals durant el trimestre 278 121450,43 100,00% 
Obligacions pendents en les quals 
s'estigui incomplint el termini legal a la 

49 23903,80   
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data de tancament del trimestre natural 

 
Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades per l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret de data 14 
de juny de 2011. 
 
La Junta de Govern, per unanimitat, acorda: 
 
Primer.- Aprovar l’informe trimestral de tresoreria, corresponent al primer trimestre del 2013, 
transcrit anteriorment. 
 
Segon.- Donar compte del present acord al proper Ple que se celebri. 
 
Tercer.- Comunicar el present acord a Tutela Financera de la Generalitat de Catalunya. 
 

 

 
El Ple de la Corporació es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
 

5) MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA A 
TRAVÉS DEL GRUP DE CIU A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
PER DEMANAR LA SUPRESSIÓ DE LA DELEGACIÓ I SUBDELEGACIONS DEL 
GOVERN ESPANYOL A CATALUNYA 

 
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha 
produït de forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S’han 
mantingut, però, les institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la delegació del 
govern espanyol a Catalunya i les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que 
representen, únicament, l’autoritat d’Espanya al nostre territori. 
 
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per 
coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització política del procés 
de sobirania del poble català, en aquest sentit únicament. 
 
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, està 
judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en 
representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la democràcia. 
 
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i també 
en el respecte mutu i la posada en relleu e la nostra identitat com a element clau, com a 
columna vertebral de tota la convivència. 
 
La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els nostres 
símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i imposant els 
símbols espanyols que el poble català no sent com a propis. 
 
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular expressada 
pels ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per damunt de qualsevol 
legalitat imposada. 
 
La delegació del govern està portant als tribunals acords del Ple respecte a al declaració dels 
municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana 
dels nostres ajuntament sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens politics, 
tractant-los com a uns mers ens administratius i negligint la vessant representativa. 
 
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i la posada en perill de la 
convivència ciutadana, avui en pau. 
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No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya 
impropi d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com la de 
les subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants 
i buides de competències. 
 
Segon.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació del 
govern espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra els acords adoptats pels 
Ajuntaments catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d’interès general. 
 
 
Tercer.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva 
cultura i els seus símbols. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la 
Generalitat de Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament 
Europeu i a l’Associació de Municipis per la Independència. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb sis vots a favor dels 
regidors de CIU i de la regidora de PM, i l’abstenció del regidor de CIU, el Sr. Jordi Carreras. 
 
 

6) MOCIÓ QUE PRESENTA L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA A 
TRAVÉS DEL GRUP DE CIU A L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE BERGUEDÀ 
SOBRE LA SOBIRANIA FISCAL A CATALUNYA 

 
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització 
de les decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions 
com a la gestió ordinària.  
 
El Govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar donant 
servei als nostre ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu 
obstacle per la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens 
ha estat conferida. Tant els municipis com el nostre govern, com un dels motors del país i de 
nosaltres depèn el futur dels nostres pobles i ciutats. 
 
El reu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i impedeix que 
Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement,la industria i la 
tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses són garantia per assegurar el camí 
que ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum.  
 
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General celebrada a 
Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de 
Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la 
sobirania fiscal per part de tots els membres de l’Associació. 
 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Guardiola de Berguedà d’exercir la seva 
sobirania fiscal. 
 
Segon.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la 
Renda de les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest 
Ajuntament a l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos. 
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Tercer.- Notificar el presenta cord a la Conselleria d’Economia de la Generalitat de Catalunya, 
al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta, amb sis vots a favor dels 
regidors de CIU i de la regidora de PM, i l’abstenció del regidor de CIU, el Sr. Jordi Carreras. 
 
 

7) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ 
DE DATA 21 DE MARÇ DE 2013 APROVANT LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI 2012 

 
La Junta de Govern Local, en sessió celebrada el dia 21 de març de  2.013, va adoptar entre 
d’altres el següent acord: 
 
PROPOSTA D'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L'EXERCICI 2012 
 

 Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 

 
A) Respecte al pressupost de despeses:  

 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial de despeses 1.155.150,00 

Modificacions de despeses 970.426,84 

Pressupost definitiu de despeses 2.125.576,84 

Despeses autoritzades  1.546.936.07 

Despeses compromeses 1.546.936.07 

Obligacions reconegudes 1.546.936.07 

Despeses ordenades                        1.269.864,78 

Pagaments realitzats                        1.269.864,78 

Obligacions pendents de pagament 277.071,29 

2.  Exercicis tancats   

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

463.631,92 
 

Baixes -8.516,87 

Pagaments realitzats 434.415,33 

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici 

                             20.699,72 

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

297.771,01 

 
B) Respecte al pressupost d’ingressos: 
 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial d'ingressos 1.155.150,00 

Modificacions d'ingressos 970.426,84 

Pressupost definitiu d'ingressos 2.125.576,84 

Drets reconeguts 1.441.004,73 

Devolucions 7.684,01 

Drets reconeguts nets 1.433.320,72 

Recaptació neta 1.234.556,83 

Obligacions pendents de cobrament 206.447,90 

2.  Exercicis tancats   
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Drets pendents cobrament inici exercici 929.313,36 

Baixes/modificació saldos -38.049,42 

Anul.lacions 5.536,06 

Cancel.lacions  2.490,70 

Recaptació  447.157,33 

Drets pendents cobrament final exercici 436.079,85 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

  
642.527,75 

  
C) Resultat pressupostari de l’exercici: 
  

a)      Drets Reconeguts nets 
b)      Obligacions reconegudes netes 
  

1.441.004,73 
1.546.936,07 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  -105.931,34 

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

 
296.381,74 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT  190.450,40 

  
D)  Romanents de crèdit: 
  
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 578.640,77€ 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.) 
  
E) Romanent de tresoreria: 
  
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
  

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL 
DE L’EXERCICI 2012 

  
701.241,24 

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 206.447,90 

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats                             
436.079,85 

D’altres operacions no pressupostàries 58.713.49 

- Saldos de cobrament dubtós 46.541,57 

- Ingressos pendents d'aplicació 0.00 

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL 
FINAL DE L’EXERCICI 2012 

432.504,14 

De pressupost de despeses. Exercici en curs 277.071,29 

De pressupost de despeses. Exercicis tancats 20.699,72 

De pressupost d'ingressos   

D'altres operacions no pressupostàries 134.733,13 

- Pagaments pendents aplicació  

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L’EXERCICI 2012 

  
57.855,93 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 280.051,46 

ROMANENT PER A DESPESES AMB 
FINANÇAMENT AFECTAT 

  
369.089,99 

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS - 89.038,53 
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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 
46.541,57€. 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. 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. 
  

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 i següents           

5% 
15% 
40% 
80% 
100% 

  
  
No s’han  considerat  ingressos afectats. 
  
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 una 
manca de finançament per import de  169.793.59€  . (cap 1 a 7  ingrés 1.170.034,21€ – cap 1 a 
7 pagaments 1.339.827,80€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no financers 
segons la normativa de la SEC. 
 
Capítols de l’1 a 7 dels pagaments llevat dels interessos del deute  1.329.352,74€ 
Ajust – despeses pendents d’aplicacio 2011 pagades 2012              -   61.756,04€ 
Ajust – Mecanisme de finançament pag. A proveïdors                      -  170.970,52€ 
Ajust – Despeses finançades amb fons finalistes 
            CCAA                                                                                     -     4.666,67€ 
            Diputació de Barcelona                                                          -   36.323,00€ 
 
Total capítols de l’1 a 7 de pagaments després dels ajuts                1.055.636,51€  
Total capítols de l’1 a 7  d’ingrés                                                   1.170.034,21€ 
Diferència entre pagaments i ingressos                                           114.397,70€ 
 
  
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, i la normativa de la SEC.  
  
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2012.  
  
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
  
Primer.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, que en termes consolidats 
figura a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
  
Segon.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
 
Tercer.- 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 la Corporació es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
Prèviament als informes d’Alcaldia es proposa la incorporació de dos assumptes 
sobrevinguts, consistents en una moció en contra de la nova llei sobre la llengua 
aragonesa pròpia de l’àrea oriental (LAPAO), i en la proposta presentada per l’Assemblea 
Nacional Catalana de Guardiola de Berguedà, de col·locació d’un màstil de 9 mestres 
amb una estelada a davant de la Plaça de l’església. 
 
En primer lloc es procedeix a votar la urgència d’incorporació dels assumptes anteriorment 
citats. 
 

 
Sotmesa la urgència a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

8) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU EN CONTRA DE LA NOVA LLEI SOBRE 
LA LLENGUA ARAGONESA PRÒPIA DE L’ÀREA ORIENTAL (LAPAO) 

 
El Parlament aragonès ha aprovat una llei de llengües que denomina el català “Llengua 
Aragonesa de l’Àrea Oriental” (LAPAO), i al mateix temps, pretén anomenar l’aragonès 
“Llengua Aragonesa Pròpia de les Àrees Pirenaica i Prepirenaica” (LAPAPYP). 
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L’Aragó té una realitat lingüística trilingüe reconeguda internacionalment per la comunitat 
científica. Aquesta llei perjudica a tots els centres educatius amb un projecte bilingüe o trilingüe 
ja que la llengua catalana té amenaçada la seva pervivència en aquests i l’impacte social que 
això pot comportar. 
 
L’aprovació d’aquesta llei comporta un detriment de l’estatus legal de la llengua, dels drets 
lingüístics de les persones catalanoparlants i de la normalització de la llenguda de 
l’ensenyament, la comunicació i el seu ús social a la Franja. 
 
Així doncs, el govern de l’Aragó pretén amagar darrera d’aquesta nova categoria una realitat 
evident com és el fet que els ciutadans de la franja utilitzen de forma normalitzada i sense cap 
problema el català com a llengua d’interrelació i ús diari. L’anterior llei de Llengües reconeixia 
l’existència de catalanoparlants a la Franja i potenciava la promoció i protecció del Català. La 
voluntat del Govern d’Aragó s’emmarca dins de totes unes actuacions que ha realitzat i seguirà 
realitzant el Partit Popular i el govern de l’estat per reduir ala importància, presència i 
significació del català arreu dels països catalans. 
 
Aquesta intenció és prou evident ja que el mateix ministre Wert va verbalitzar la voluntat 
d’espanyolitzar els nens catalans i per tant de reduir l’aprenentatge del català i el seu ús 
normalitzar com a llengua vehicular. A les Illes Balears, el govern del president Bauzá va 
presentar un projecte de modificació de la funció pública que establia el català com un mèrit i 
no un requisit en el esproves d’accés a aquesta, i al mateix temps el País Valencià,. El govern 
de la comunitat ha dut a terme extensives campanyes per minvar progressivament l’ús i 
l’existència del català al seu territori. 
 
D’aquesta manera, la llei que vol aprovar el govern aragonès esdevé un nou cop envers la 
llengua catalana, una llengua que va néixer entre els segles VIII i X a cavall dels Pirineus i que 
avui en dia esdevé la novena llengua de la Unió Europea i que parlen més de 13 milions de 
persones. Per aquest fet, per la seva història, normalització i cultura no podem permetre que es 
continuïn produint aquestes actuacions que només pretenen crear conflictes allà on no hi són 
per treure’n un rèdit polític entre aquells que volen estendre la concepció compartida que el 
català és una llengua d’ús residual i d’imposició. 
 
Per tot el què s’ha exposat anteriorment, proposem al Ple Municipal, l'adopció dels següents 
ACORDS: 
 
Primer.- Manifestar públicament el seu rebuig cap al projecte de llei de les llengües que vol 
aprovar el govern de l’Aragó i que estableix la denominació del català com a “Llengua 
Aragonesa pròpia de l’Àrea Oriental” (LAPAO). 
 
Segon.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a que iniciï els mecanismes necessaris 
per preservar la denominació del català a l’Aragó i el seu ús normalitzat entre els ciutadans de 
la franja. 
 
 
Tercer.- Notificar els presents acords a la Conselleria d’Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol i a la Joventut 
Nacionalista de Catalunya impulsora d’aquesta moció. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
 

 
En relació al segon assumpte sobrevingut, relatiu a la col·locació d’un màstil de 9m amb 
una estelada a la Plaça de l’Església, 
 
En primer lloc la Sra. Alcaldessa intervé i manifesta que proposen col·locar el màstil a la Plaça 
de l’església a davant del Bar Cadí, però considera que potser es podria reubicar en un altre 
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lloc, en concret allà on hi havia hagut l’avet, perquè probablement per sota del lloc que ells 
proposen hi ha serveis. 
 
El Sr. Carreras intervé i manifesta que col·locar un símbol, d’aquestes característiques pot 
ajudar més a dividir. 
 
El Sr. Marc Calmet, manifesta que ja es va votar en el seu dia la col·locació de l’estelada a la 
façana de l’Ajuntament, i la voluntat del poble de Guardiola en el seu dia va ser favorable a la 
independència. 
 
El Sr. Francisco Sanz manifesta que si s’autoritza a l’Assemblea col·locar la bandera pot crear 
precedents i que ens demanin d’altres entitats col·locar d’altres símbols. 
 
El Sr. Calment proposa que ens cedeixin el màstil i que el col·loqui directament l’Ajuntament. 
 
El Sr. Carreras intervé i manifesta que pot suposar un conflicte innecessari. 
 
La Sra. Alcaldessa proposa deixar el tema sobre la taula, i parlar-ne al proper Ple. 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda deixar el tema sobre la taula i parlar-ho al proper Ple. 
 
 
8) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa dels següents assumptes: 
 

- S’està fent la piscina, es va molt just de temps, perquè s’hagut d’esperar a 
tenir el finançament per poder dur a terme l’actuació. Primer s’havia demanat 
a Diputació una subvenció pel dipòsit, després es va demanar a PUOSC i es 
va sol·licitar a Diputació un canvi de destí del dipòsit per la piscina. I el temps 
que s’ha trigat a obtenir el finançament, ha provocat un endarreriment. S’han 
canviat les bigues al·luminoses, s’ha posat una solera de formigó, i s’ha 
impermeabilitzat i col·locat gres. Si no plou és probable que s’obri el dia 24, 
però si plou es trigarà més dies. 

- S’estan acabant de contractar els actes de la Festa Major, que enguany 
durarà tres dies: el divendres hi haurà festa jove, el dissabte concert i ball i el 
diumenge ball, a part de les havaneres, activitats pels més petits, partits, 
participació de les entitats,.... Aquest any, no hi haurà, a l’igual que l’any 
passat, focs artificials. 

- Per la Festa de Sant Joan també hi haurà el correfoc, però aquest any com a 
novetat la flama pujarà a encendre la foguera amb els mateixos diables, per 
tant se sortirà de la Plaça, s’anirà cap al Barri Bastareny a encendre la 
foguera, allà es llegirà el manifest, i s’anirà cap a l’estació i al carrer Comerç  
a fer l’espectacle. 

- Respecte al POUM, s’està acabant de lligar tot, hi ha alguns punts que 
encara s’estan acabant de perfilar, per exemple amb el Sr. V, que hi ha les 
bombes que bombegen les aigües brutes del Collet que estan ubicades en un 
terreny de la seva propietat, ja que en el seu dia es va signar amb l’Ignasi un 
conveni de cessió del terreny, però amb la condició que l’Ajuntament es 
comprometia a urbanitzar la zona en el termini de dos anys, en cas de no fer-
se, el terreny revertia al Sr. V. Com que en el seu dia no es va fer la 
urbanització, els terrenys han revertit al Sr. V. S’ha parlat amb ell per fer una 
cessió o una permuta, però no hi ha hagut acord, i ara es va parlar amb 
Bombers de la Generalitat i se’ls va demanar permís per poder traslladar les 
bombes a la part del darrera del Parc; avui no obstant s’ha mantingut una 
reunió amb el Sr. V i aquest ha dit que farà la cessió. Ara s’està a l’espera de 
si presenta com a molt tard la setmana que ve el document de cessió, o en 
cas contrari es col·locaran les bombes en el terreny dels bombers. 

- Respecte al “Viure al Poble”, encara no ens han dit com queda la distribució 
del finançament, per tant encara no s’ha pogut iniciar. 
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- A finals de mes comença un altre camp de treball, que realitzarà l’entitat Torre 
de Guaita, i que com cada any es farà casal d’estiu i cursets de natació. 

- Respecte al PUOSC, informa que encara no han resolt res, i probablement 
aquest any 2013 no resolguin res. 

 
 
El Sr. Marc Calmet informa que s’està fet un rocòdrom al local de sobre la piscina, amb un ajut que 
ens van concedir de Diputació de Barcelona. 
 
 
9) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
 
La Sra. Raquel Pérez, manifesta que el dissabte passat hi va haver un concert al Bar Gràfic, i que 
es va fer molt soroll, i demana si es pot fer un concert en un Bar. 
 
La Sra. Alcaldessa respon dient que no hi ha cap Bar a Guardiola que tingui autorització per fer 
concerts, que l’Ajuntament no havia donat ca autorització al Bar Grafic per er el concert, i que se li 
farà arribar la queixa. 
 
  
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 22:00, de tot el qual s’estén 
la present acta per mi la secretària que dono fe.  


