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02/2014 

 
 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 21 DE MARÇ DE 2.014 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores i quinze minuts 
del dia vint-i-ú de març 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 23 DE DESEMBRE DE 2013 I DE LES ACTES DE LES 
SESSIONS EXTRAORDINÀRIES CELEBRADES EN DATA 30 DE DESEMBRE DE 
2013 I 28 DE FEBRER 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 23 de desembre de 2.013, i de les actes de les 
sessions extraordinàries celebrades en data 30 de desembre i 24 de febrer 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 23 de desembre de 2.013, i de les actes de les 
sessions extraordinàries celebrades en data 30 de desembre de 2013 i 24 de febrer de 2014.  

 
 

2) ACORD DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIÀRIES DE 
PLANEJAMENT URBANÍSTIC VIGENTS EN RELACIÓ A L’ARTICLE 275 REFERENT 
A LA IMPLANTACIÓ D’USOS COMPLEMENTARIS D’INFRAESTRUCTURES DE 
SERVEIS TÈCNICS EN ELS EQUIPAMENTS EXISTENTS 

 
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 l’article 275 referent a la implantació d’usos complementaris d’infraestructures de 
serveis tècnics públics en els equipaments existents. 
 
II.- Atès que, com es fa constar a la Memòria justificativa de la proposta, la modificació  pretén 
poder implantar usos complementaris bàsics d’infraestructures de serveis tècnics (electricitat, 



 2 

abastament d’aigua, sanejament, telecomunicacions....), de caràcter públic dins dels espais 
qualificats com a sistemes d’equipaments, sense disminuir la superfície d’aquests i els seus 
usos existents, però a la vegada beneficiar al conjunt de la població amb la implantació 
d’aquests serveis d’infraestructures bàsics.  
 
En aquest sentit es proposa incloure un nou apartat a l’article 275, sense modificar la resta 
d’articulat, preveient expressament el següent: “5. Es podran implantar usos complementaris 
bàsics d’infraestructures de serveis tècnics (electricitat, abastament d’aigua, sanejament, 
telecomunicacions,...) de caràcter públic dins es 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.” 
 
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 la implantació 
d’usos complementaris d’infraestructures de serveis tècnics en els equipaments existents, que 
es concreta de la següent manera:  
 

- S’afegeix un nou apartat a l’article 275, que quedarà redactat de la següent manera:  
 
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 la 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. 
 
5. Es podran implantar 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 . 
 
 
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 
de Guardiola de Berguedà. 
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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.- Simultàniament al tràmit d’informació pública es sol·licitarà els informes sectorials 
preceptius. 

 
Tanmateix, es donarà audiència als ajuntaments l’àmbit territorial dels quals confina amb el 
municipi de Guardiola de Berguedà. 
 
Quart.- Traslladar el present acord als serveis tècnics municipals, per al seu coneixement i als 
efectes procedents. 

 
 

 
 
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. 
 
En el torn de debat, la Sra. Alcaldessa informa que a través d’aquesta modificació es proposa 
únicament introduir un apartat nou a l’article 275 per permetre la implementació de serveis 
tècnics en els equipaments. 
 
 

3) RATIFICAR L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN LOCAL EN SESSIÓ 
DE DATA 17 DE MARÇ DE 2014, DE DELEGACIÓ DE L’EXECUCIÓ DELS PLANS 
LOCALS D’OCUPACIÓ EN RELACIÓ AL PROGRAMA COMPLEMENTARI DE 
SUPORT A L’ECONOMIA PRODUCTIVA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA 

 
 
Donat que l’Ajuntament és entitat beneficiària del “Programa complementari de suport a 
l’economia productiva local” corresponent a la línia de suport al “finançament dels plans locals 
d’ocupació” (línia 1) en el marc del Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015”.  
 
Donat que la Diputació de Barcelona ha notificat l’atorgament d’un import total de VINT-I-CINC 
MIL VUIT CENTS VINT EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS (25.820,97 €) a l’Ajuntament 
per a l’execució d’aquests plans d’ocupació. 
 
Donat que l’article 10.2 de l’anunci de la Diputació de Barcelona publicat en el BOPB del dia 27 
de desembre de 2013 estableix que les “agències de desenvolupament econòmic local tindran 
la consideració d’entitats executores en el marc dels ajuts atorgats a la línia de suport a 
“finançament dels plans locals d’ocupació” i en el marc de la corresponent delegació per part 
dels ens destinataris.  
  
Donat que la comarca del Berguedà en aquets últims mesos ha estat fent un gran esforç de 
racionalització d’estructures i concertació per tal que tota la promoció econòmica comarcal es 
gestioni des de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, integrada aquesta per a tots els 
ajuntaments de la comarca, el propi Consell Comarcal i els agents socials del territori.   
 
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 Local, per unanimitat, acorda: 
 
Primer:  Delegar l’execució de la línia de suport al “finançament dels plans locals d’ocupació” 
(línia 1) al marc del “Programa complementari de suport a l’economia productiva local” a favor 
de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, per tal que sigui aquesta entitat l’executora 
dels plans.  
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Segon:  Notificar aquest acord a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà per tal que ho 
pugui comunicar a la Diputació de Barcelona.  
 
Tercer: Ratificar aquests acords en el proper Ple municipal que aquest Ajuntament celebri.  
 

 
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. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa, informa que des de Diputació de Barcelona se’ns va 
concedir una subvenció de 25.820,97 € per les anualitats 2013-2014 per Plans d’Ocupació, que 
poden ser a jornada complerta o a temps parcial. La idea és contractar un pla d’ocupació de 
treballadora familiar i un peó de la brigada. Afegeix que la gestió del pla la pot realitzar el 
mateix ajuntament o es pot delegar. A través d’aquest acord es proposa delegar-ho a l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà, ja que això ens permetrà a l’Ajuntament estalviar-nos 
molta feina tant per la tramitació de l’expedient com per la contractació i posterior gestió. 
 
 

4) MOCIÓ PER AL NOU MODEL DE GESTIÓ DE LA RESERVA NACIONAL DE CAÇA 
DEL CADÍ 

 
Aquest Ajuntament forma part de les dues reserves des de la seva creació, les quals les 
considerem com una oportunitat per tal de preservar la fauna i el territori, un patrimoni 
excepcional que compartim amb altres municipis i que entenem que s’ha de gestionar d’una 
maners sostenible, valoritzant l’entorn i convertint-lo en una font de dinamització econòmica de 
la zona. 
 
En els darrers anys, s’han pres iniciatives i decisions, per tal de millorar el funcionament de les 
Reserves, que possiblement no han donat els resultats esperats. La població de l’Isard baixa 
any rere any i això no ens pot deixar indiferents. S’han de prendre les mesures necessàries 
paer tal d’afavorir la recuperació de la seva població. En aquest sentit, fins i tot, estem 
disposats a tancar o suspendre temporalment, en el nostre terme municipal, la caça de l’Isard. 
 
Actualment, veiem el futur de Reserves com a quelcom incert, i aquesta situació preocupa a 
propietaris, institucions i persones del territori que creiem en les Reserves. Més encara tenint 
en compte la nostra experiència durant tants anys de funcionament de les mateixes, i amb el 
record d’un passat no tant llunyà quan les nostres reserves eren vistes arreu com un referent a 
seguir. 
 
Som conscients que des de l’administració s’estan prenent mesures i iniciatives a fi de bé, per 
tal de millorar la gestió de les nostre reserves. No obstant, volem demanar una revisió urgent 
del model de gestió actual, ser escoltats i poder participar en quest procés. Que s’aprofiti la 
nostra experiència i el nostre coneixement des del territori per tal de prendre les decisions més 
encertades. 
 
Les nostres propostes van encarades a millor la transparència en la gestió de les reserves; 
generar ocupació directa i indirecta al territori professionalitzant el estor de Guies de Caça 
formats i seleccionats rigorosament com a elements claus en la gestió i en el prestigi de les 
mateixes; vincular els Guies de Caça a la direcció de la Reserva a nivell funcional però amb 
independència orgànica per tal de deduir les despeses de l’administració; una gestió més 
participativa i clara, on hi intervinguin propietaris provats, ajuntaments, i altres agents implicats 
del sector, buscar l’assessorament d’experts i cercar els mecanismes per tal de recollir les 
propostes i opinions des del territori. 
 
Aquesta alcaldia, proposa al Ple l’adopció dels següents acords, 
 
Primer.- Proposar la creació d’una Comissió de Seguiment de la Reserva Nacional de Caça del 
Cadí formada per: 
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 Un representant de cada propietat (privat/públic) situada total o parcialment, 
dins els límits de la reserva. 

 El Subdirector General d’Activitats Cinegètiques i de Pesca Continental. 

 Representació de la Facultat de Veterinària de la UAB 

 Els presidents dels Consells Comarcals amb territori situat total o parcialment, 
dins els límits de la reserva. 

 Dos representants (presidents) de les societats de caçadors, que aniran 
canviant cada any. 

 Un representant  d’una entitat ecologista local i en el seu defecte, un 
representant nacional. 

 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a tots els propietaris de la Reserva nacional de Caça del 
Cadí, a la Direcció General de Medi Natural, a la Facultat de Veterinària de la UAB, als 
presidents dels Consells Comarcals de la Cerdanya, de l’Alt Urgell, Berguedà i Solsonès i a 
totes aquelles entitats, tant públiques com privades, que puguin estar interessades en donar 
suport a aquesta moció. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU. 
 
En el torn de debat de debat la regidora de Medi Ambient la Sra. Alba Noguera manifesta que 
en la darrera reunió, es va parlar de la implementació de la figura del Guia de Caça, atès que 
els agents rurals no poden assumir totes la feina que tenen, i es vol reinstaurar aquesta figura 
que ja havia existit amb anterioritat, proposant-se que sigui una persona del territori i 
coneixedora del mateix. 
 

 
En relació al següent punt de l’ordre del dia, concretament al punt número 5 relatiu a la moció de 
suport a la recollida de signatures “Signa un vot per la independència”, la Sra. Alcaldessa proposa 
procedir a la seva retirada perquè la Moció s’havia d’enviar el dia 19 de març i ja ha passat el 
termini. 
 

6) MOCIÓ DE REBUIG AL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L’EBRE 
 
El passat divendres 28 de febrer es va aprovar el nou Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, el 
qual tal com està plantejat representa un greu perjudici per al tram baix del riu Ebre, 
especialment al Delta de l’Ebre, en els àmbits mediambiental, econòmic i social. El nou Pla 
estableix un cabal mínim insuficient per garantir la preservació dels ecosistemes del delta i 
posa en risc el futur del sector primari.  
 
Aquest Pla s’ha elaborat sense atendre els criteris científics i tècnics del Comissió per a la 
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre (CTSE), l’organisme consultiu i de participació en el marc 
del qual es va elaborar una proposta de règim hídric de mínims que el Pla de Conca hauria 
d’incloure per salvaguardar el delta de l’Ebre.  
 
En aquest Pla no s’han tingut en compte els criteris del CTSE ni les al·legacions presentades 
per la Generalitat de Catalunya i altres administracions i entitats del territori.  
 
Per tot plegat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, l’adopció dels 
següents acords: 
  
Primer.- Rebutjar el Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre aprovat en considerar que atempta 
contra els interessos mediambientals, socials i econòmics de les Terres de l’Ebre, especialment 
en el tram final del riu Ebre i el seu delta.  
 
Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que continuï mantenint la seva oposició a 
l’esmentat Pla i procedeixi a realitzar les accions oportunes als efectes d’evitar la seva 
aplicació.  
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Tercer.- L’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, procedirà a oposar-se al pla, ja sigui 
directament o afegint-se a altres iniciatives impulsades per diferents institucions, organismes o 
entitats.  
 
Quart.- Traslladar aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, de les 
Corts Espanyoles, al Govern de la Generalitat, al Govern de l’Estat i a la Plataforma en 
Defensa de l’Ebre (PDE).  
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada unanimitat dels assistents, amb 7 vots a favor dels 
regidors de CIU. 
 
En el torn de debat, el Sr. Marc Calmet manifesta que es tracta d’una moció de rebuitg al pla 
Hidrològic de la Conca de l’Ebre, atès que el nou Pla el què fa és reduïr el cabdal del riu en una 
zona que ja està afectada. 
 
 
7) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que s’han demanat les subvencions de Diputació de Barcelona que 
cada any surten per la realització d’activitats, pel control d’aigües, desratització, cursos, xerrades, 
s’ha demanat també una subvenció per col·locar tres fanals a la zona de Cal Marceló amb energia 
solar, per les caramelles, material esportiu,.... 
 
La Sra. Alcaldessa exposa que des de Diputació de Barcelona, dins del Pla de Concertació se’ns 
va concedir un ajut de 150.000 euros per engegar el Centre de Dia de la Residència, però si no es 
tenen les places concertades des de la Generalitat, és difícil poder-lo tirar endavant perquè els 
números no surten. Exposa que va parlar amb la Consellera i li va dir que pel 2014 és molt 
complicat que es concertin les places, però que s’intentarà de cara al 21015, que hi ha d’altres 
municipis com Torrelavit i Breda que estan en la mateixa situació de Guardiola, i que es mirarà si al 
2045 es pogués fer. 
 
La Sra. Alcaldes afegeix que si no s’obté el concert de la Generalitat es miraria de destinar els 
150.000 euros a arreglar carrers del poble, en concret el camí Ral, l’Estació i el carrer Nou que 
estan molt malmesos, i que si bé s’havia demanat poder-los arreglar amb un PUOSC, i com sigui 
que sembla ser que els diners de PUOSC no vindran, s’haurà de replantejar com es destinen 
aquests diners. 
 
Exposa que s’ha parlat amb la Diputació de Barcelona i que és probable que ens impermeabilitzin 
el dipòsit existent, el problema és que mentre es reparés s’hauria de subministrar aigua potable al 
municipi a través de cubes especials, i si hi hagués una fuita ens podríem quedar sense aigua. De 
moment s’estan estudiant les propostes, així com la construcció d’un dipòsit complementari de 
315.000 litres, que ens permetria poder fer les netejes dl dipòsit gran de forma periòdica, però el 
cost de construcció d’aquest dipòsit és de 120.000 euros, i estem a l’espera de si es concedeix o 
no aquesta subvenció sol·licitada al PUOSC. 
 
La Sra. Alcaldessa informa que s’ha fet la poda i la neteja dels rius. 
 
Afegeix que ja ha finalitzat el període d’al·legacions del POUM, que ara s’han d’estudiar i resoldre 
les al·legacions presentades, i esperar que arribin els informes sectorials que es van demanar; que 
un cop es disposi dels informes s’hauran de resoldre les al·legacions i fer l’aprovació provisional i 
posteriorment enviar-ho a Urbanisme perquè faci la definitiva. 
 
El regidor d’esports Sr. Marc Calet informa que estan posant el terra del rocòdrom, al local de 
sobre la piscina a través d’un Pla d’Ocupació de paleta que tenim i que la idea és poder-lo tancar 
col·locar unes taules de ping-pong i habilitar-ho com un espai pels joves. 
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8) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
 
La Sra. Raquel Pérez manifesta que s’hauria d’arreglar la vorera de la Plaça de l’Estació perquè 
està molt malmesa. 
 
La Sra. Alcaldessa respon dient que ho tenen present i que també s’hauria d’arreglar l’encimentat 
de les voreres. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 20:55h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


