
04/2017

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE      ﾧ
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 19 DE SETEMBRE DE 2017

A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia dinou de 
setembre de 2017, 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. Anabel Franco i Santos. 

Excusa la seva assistència la regidora Sra. Joana Freixa Codina.

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, el  Sr. Alcalde obre la sessió.

1) APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EN 
DATA 4 DE JULIOL DE 2017

Es sotmet a la consideració del  Ple de la Corporació el  redactat  de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 4 de juliol de 2017. 

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, acorda:

Únic.- Aprovar per unanimitat i sense esmenes, el redactat de l’acta de la sessió de ordinària 
celebrada el dia 4 de juliol de 2017. 

2) DONAR COMPTE DE L’ESCRIT DE RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA DE 
JUNTS PER GUARDIOLA, PRESENTAT PER LA SRA. ANABEL FRANCO SANTOS

Vist que mitjançant Registre d’Entrada 585, de data 10 de juliol de 2017, la regidora ANABEL 
FRANCO SANTOS, ha comunicat la seva renúncia al càrrec de regidora representant al grup 
polític municipal de JUNTS PER GUARDIOLA a l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, del 
qual va prendre possessió en data 13/06/2015, arran de les passades eleccions locals. 

D’acord  amb  l’article  182.1  de  la  LOREG,  en  cas  de  renúncia  d’un/a  regidor/a,  la  vacant 
s’atribueix al candidat o suplent de la mateixa llista a qui correspongui,  atenent a l’ordre de 
col.locació.

La identificació de la persona a qui correspon atribuir la vacant, requereix un acte formal que 
consisteix  en  la  corresponent  credencial.  L’expedició  de  credencials  correspon  a  la  Junta 
Electoral de Zona, però atès que aquesta va finalitzar el seu mandat, li correspon a la Junta 
Electoral Central. 

La Junta Electoral Central un cop rebut l’escrit, expedirà la credencial acreditativa de la condició 
d’electe a favor del candidat a qui correspongui cobrir la vacant, i la remetrà a la corporació. 
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L’Ajuntament ho notificarà a l’interessat i el convocarà per a la presa de possessió i jurament o 
promesa d’acatament a la Constitució. 

Per tot això el Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, en ús de les facultats que té  
legalment atribuïdes, ACORDA: 

Primer.- Prendre coneixement de la renúncia de la regidora Sra. ANABEL FRANCO SANTOS, 
tot agraint la tasca feta durant  aquesta legislatura en benefici  del  municipi de Guardiola de 
Berguedà, pertanyent al grup municipal de Junts Per Guardiola. 

Segon.- Proposar que aquesta vacant sigui coberta per la següent candidata de la llista, la  Sra.  
SILVIA CAMPOY CURRIU. 

Tercer.- Trametre certificat d’aquest acord a la Junta Electoral Central perquè pugui expedir la 
credencial acreditativa de la condició d’electe a favor de la candidata i la remeti a la Corporació.

En el torn de debat el Sr. Alcalde agraeix a la Sra. Anabel el seu tracte, la seva forma de ser i  
de compartir les coses, des de diferents visions, però amb total respecte, manifestant que ha 
sigut un plaer treballar amb ella durant aquests dos anys com a regidora.

La Sra. Olga Saus, manifesta que també li vol agrair la feina feta dins del grup i com a regidora  
i exposa que continuaran contant amb ella dins del grup, encara que sigui a segona línia.

La Sra. Anabel dóna les gràcies a tothom i exposa que la seva renúncia és per un problema 
personal de conciliació familiar, i vol deixar constància que continuarà treballant dins del grup  
de Junts per Guardiola.

El Sr. Alcalde informa que es donarà trasllat de l’acord a la Junta Electoral Central per tal que 
emetin la credencial de la nova regidora.

En aquest moment la Sra. Anabel Franco abandona el seu lloc de regidora de l’Ajuntament de 
Guardiola.
 

3) PROPOSTA DE DESIGNACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS DEL CALENDARI 
LABORAL 2018

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 2.018, les 
següents:

- Dia 25 d’abril de 2.018
- Dia 10 d’agost de 2.018

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

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 2 dels regidors de Junts per Guardiola.
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4) ACORD APROVANT EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2020 DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ

Es sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, del Pla Local de 
Joventut  2017-2020 de Guardiola de Berguedà, elaborat conjuntament entre la Diptuació de 
Barcelona, el Servei de Jovent del Consell Comarca del Berguedà i la regidoria de joventut de 
l’Ajuntament de Guardiola de Berguedà, amb la finalitat d’analitzar i conèixer la realitat juvenil a 
Guardiola de Berguedà per poder dissenyar i desenvolupar un conjunt de mesures, recursos i  
criteris adreçats als joves d’una manera global i integral.

Atès que aquest Ajuntament considera que es tracta d’actuacions necessàries.

Es proposa al Ple, l’adopció dels següents ACORDS:

Primer.- Aprovar el Pla Local de Joventut 2017-2020 de Guardiola de Berguedà.

Segon.- Trametre el present acord, juntament amb el Pla Local a la Secretaria de Joventut del 
Departament de Joventut de la Generalitat de Catalunya i al Consell Comarcal del Berguedà.

Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per la signatura i formalització del present acord.

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria simple, amb 3 vots a favor dels 
regidors de CIU i 2 en contra dels regidors de Junts per Guardiola.

En el torn de debat el Sr. Alcalde dóna la paraula al regidor de Joventut, el Sr. Marc Calmet, 
que informa que al mes de juliol els van demanar que el Pla Local de Joventut s’aprovés per 
Ple abans de finals de setembre per poder optar a subvencions; que s’havien de veure amb els 
tècnics del Consell Comarcal, que ells han fet una proposta de Pla que és la que es proposa 
aprovar, perquè la idea és no perdre subvencions, que és un document obert a incloure noves 
propostes.

La Sra. Olga Saus, intervé i manifesta si també s’hi poden treure coses.

El Sr. Calmet respon dient que sí, que està obert a tot.

La  Sra.  Olga  Saus  afegeix  que  quan  l’han  llegit  s’han  quedat  molt  sorpresos,  perquè  no 
entenen que algú subscrigui tot el que diu el Pla, creuen que no s’ha fet tenint en compte el 
jovent del poble, ni pensant en ells perquè no hi ha propostes, i les que hi ha no són reals en  
aquest any, perquè diuen que es faran activitats en aquest any i no s’han fet, com per exemple  
les vespinos.

El  Sr.  Marc Calmet intervé i  manifesta que en relació a les vespinos hi  ha un projecte de 
tornar-ho a fer  però amb ciclomotors,  i  per  això no està de més que hi  sigui,  que és una 
proposta, que hi ha coses que es poden fer i d’altres que no, per temps i diners.

La Sra. Olga Saus manifesta que a la planificació surt al 2017 i no s’ha fet.

El Sr. Marc Calmet respon dient que s’intentarà fer al 2018.

La Sra. Olga Saus afegeix que a l’hora de fer el Pla, estaria bé que estigués ben fet, i que no hi  
hagués tantes errades com hi ha, o tanta mala imatge del poble com es dóna, perquè per ella  
parlar de com parla del jovent del poble, parlar de que com que no hi ha extraescolars pels 
alumnes de l’institut els nens fumen marihuana als parcs i que això ho posi el Pla Local de 
Joventut i associï el que no hi hagi extraescolars amb aquest fet, ho troba bastant...., no sap 
massa bé com definir-ho.

El Sr. Marc Calmet respon dient que no es pot negar l’evidència, i que tenen opinions diferents, 
li proposa que facin les aportacions que considerin pertinents.
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El Sr. Alcalde proposa que es reuneixin un dia i en parlin.

La Sra. Olga Saus respon dient que ho troba perfecte però creu que s’haguera hagut de fer  
abans del Ple.

El Sr. Marc Calmet respon dient que el temps se’ls ha tirat a sobre, que s’ha d’enviar abans del 
dia 29 i que aquest és l’últim ple.

La  Sra.  Olga  Saus  considera  que  s’haguera  hagut  de  modificar  abans  d’aprovar-lo  i  ja 
aprovar-lo definitivament.

El Sr. Marc Calmet respon dient que amb una setmana no ho haurien arreglat, que és molt 
complex, i que és per varis anys, que per tant si se’n parla s’hauria de mirar de trobar un terme 
mig i arreglar-ho. Que li interessa no perdre les ajudes que hi puguin haver, que saben que són 
poques, perquè el darrer cop els van donar 500 €, però que no els vol perdre.

La Sra. Olga Saus afirma que entén aquesta visió de que hi ha una subvenció, però considera  
que s’haguera hagut de fer millor, perquè si s’haguessin proposat de fer-ho pitjor no sap pas si  
ho haurien aconseguit, perquè deixa molt que desitjar. Que no tenen cap problema a fer una 
reunió i que es puguin canviar moltes de les coses que hi ha.

El Sr. Ferran Sayes demana qui ho valida.

La Sra. Secretària respon dient que es remet a la Secretaria General de Joventut i al Consell  
Comarcal.

El Sr. Marc Calmet exposa que qui l’ha redactat és el servei comarcal de joventut del Consell  
Comarcal.

El Sr. Ferran Sayes afirma que ells ha van mostrar la seva disconformitat amb la mostra d’edat 
d’inici, i que la mostra que s’ha fet servir de diagnosi de bases, és insuficient per treure un Pla.  
Que tenir aquest pla per demanar una subvenció, no serveix de res i si a més això ho validen,  
tenim un problema greu.  I  que si no es pot  tenir  el  pla, no es pot  tenir.  Hi  ha afirmacions 
gratuïtes, espais incomplerts, moltes errades,... que espera que algú s’ho miri.

El Sr. Marc Calmet reitera el que ha dit el principi, que no es vol perdre la subvenció i vol deixar 
clar  que de la diagnosi  s’ha magnificat  una frase,  ja sigui  justament o injustament;  que no 
veure-la no és el seu problema.

La Sra. Olga Saus respon dient que per ella Guardiola no es defineix d’aquesta manera.

El Sr. Marc Calmet contesta dient que això passa. I que no es vol ficar només amb un punt de 
quaranta pàgines que té el document i cal tenir en compte que l’Ajuntament, en quant a joventut 
està molt limitat a nivell de competències, diners per destinar-hi,..., i que ja els hi ha exposat als 
tècnics del Consell Comarcal, que tenen molts més diners per destinar a joventut.

La  Sra.  Olga  Saus  afirma que  per  ella  el  Pla  Local  de Joventut  suposa  dues  coses;  una 
concedir  subvencions  per  poder  activitats,  i  l’altra  pensar  en  el  jovent  del  teu poble  i  què 
necessita i què li puc oferir, i per oferir-li coses, no sempre es necessiten diners, sino pensar en  
ells i en quin recursos tinc ara mateix i com els puc utilitzar perquè ells en gaudeixin i puguin fer 
altres coses; que això dóna una visió fatalista de com està al poble, però no dona solucions.

El Sr. Marc Calmet respon dient que la solució es dona amb les activitats que es proposen pels  
joves al llarg de l’any.
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5) RATIFICACIÓ DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ DE 
DATA  11  DE  JULIOL  DE  2017,  D’APROVACIÓ  DEL  PADRÓ  DEL  CEMENTIRI 
MUNICIPAL PER L’EXERCICI 2017

Vist  el  padró  de  TAXA  PER  MANTENIMENT  DE  CEMENTIRI  MUNICIPAL 
d'aquest municipi corresponent a l'exercici 2017, per 370 liquidacions per un import total de 
6.585 euros.

Atès  que  ha  estat  degudament  comprovat  i  informat  pel  Secretari-Interventor  d'aquest 
Ajuntament.

Atès  que  la  recaptació  de  TAXA PER  MANTENIMENT  DE  CEMENTIRI  MUNICIPAL està 
delegada a la Diputació de Barcelona a través de l'Organisme de gestió tributària.

D'acord amb les atribucions  que legalment tinc atribuïdes i  atès el  previst,  en l'article 53.1 
apartats g) i u) 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. 

Atès que l’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta de Govern Local en virtut de 
les delegacions efectuades pel Sr. Alcalde d’aquest Ajuntament en data 8 de juliol de 2015.

La Junta de Govern Local, per unanimitat, acorda:

Primer.- Aprovar  el  corresponent  padró de la  TAXA PER MANTENIMENT DE CEMENTIRI 
MUNICIPAL  de  l'exercici  2017  per  un  import  de  6.585,00  euros  corresponents  a  370 
liquidacions-rebuts.

Segon.- Aprovar el traspàs a l’Organisme de Gestió Tributària (NIF P5800016G), per al seu 
cobrament.

Tercer.-  Notificar el  present acord a l'Organisme de Gestió Tributària pel seu coneixement i  
efectes.

Quart.- Donar compte del present acord al Ple de la Corporació en la propera sessió que es  
realitzi per la seva ratificació. 

Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents, amb 3 vots a 
favor dels regidors de CIU i 2 dels regidors de Junts per Guardiola.

6) DONAR  COMPTE  DEL DECRET  D’ALCALDIA NÚM.  03/2017,  04/2017,  05/2017, 
06/2017, 07/2017, 08/2017, 09/2017 i 10/2017

El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat dels citats Decrets. 

EL Sr. Alcalde informa que es van creure oportú donar des de l’Ajuntament de Guardiola de 
Berguedà, suport al referèndum, per poder exercir un dret democràtic com és el dret a vot.

El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que tal i com li va traslladar personalment, vol deixar  
constància que des del grup de Junts per Guardiola hi estan totalment a favor i li donen tot el  
suport i recolzament que calgui; i que si cal organitzar algun acte que poden contar amb ells.

El Sr. Alcalde, respon dient que els agraeix el seu suport i exposa que han d’anar tots a la una, 
deixant els colors i formes de pensar a part.

7) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN  DE DATES    16/2017,  17/2017, 
18/2017, 19/2017 i 20/2017
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El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat dels citats acords adoptats per la Junta 
de Govern. 

8) INFORMES D’ALCALDIA

El Sr. Josep Lara informa dels següents punts:

- Des de la Diputació de Barcelona, els han cedit dues bicicletes elèctriques que es van 
demanar a través del programa de Xarxa, i estan a l’espera que els convoquin per fer-los 
l’entrega.

- A l’Escola Bressol, aquest curs hi ha 18 nens matriculats. És una escola que funciona 
molt bé, les professionals fan una molt bona tasca i porten a terme un molt bon projecte.

- Enguany s’ha tornat a fer el concurs del menjador de l’escola; només es va presentar 
una empresa, que és a la que se li va adjudicar i que és la mateixa que hi havia fins ara.

- En relació a la Festa Major, el Sr. Boris els informarà de com ha anat, ha sigut molt  
participativa, la gent està contenta i ha funcionat molt bé.

- La Piscina, ha funcionat  molt bé,  no hi  ha hagut  queixes,  aquest  any ha finalitzat  el  
contracte de gestió del  servei,  per tant de cara a l’any que ve s’haurà de fer un nou  
concurs.  Enguany  s’ha  hagut  de  contractar  a  una  empresa  externa  pel  servei  de 
socorrisme  (SANEA),  perquè  s’han  endurit  els  requisits  que  han  de  complir  els 
socorristes, i no hi havia gent en tota la comarca que complís els requisits; no obstant  
s’espera que l’any vinent hi pugui haver gent del territori que tingui aquesta formació i 
pugui donar aquest servei; de fet el compromís del Consell Comarcal és ocupar-se’n.

La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que hi va haver un únic socorrista que va fer totes les 
hores, tots els dies d’estiu. 

El Sr. Alcalde respon dient que es va demanar a l’empresa poder disposar, com s’havia fet els 
altres anys d’1,5 persones, però com que no hi havia gent, no s’ha pogut fer.

El Sr. Lara informa:
- A l’Estació es vol fer un sentit únic perquè es troben que hi ha molts cotxes aparcats i  

genera problemes de circulació.
- S’ha  iniciat  una  campanya  informativa  d’avís  als  conductors,  pels  vehicles  mal 

estacionats.
- A finals d’agost a la Mina de Petroli, hi va haver un despreniment, tot i que feia poc que 

Osebe havia fet les tasques d’inspecció, manteniment i sanejament. Preventivament la 
Mina s’ha tancat, per motius de seguretat durant uns dies, i es va demanar a l’Institut  
Geològic i Cartogràfic de Catalunya que vinguessin a fer una inspecció i està previst que 
demà vinguin els tècnics de l’ICG per fer examinar el lloc, i se’ls ha demanat que facin un 
informe sobre l’estat  de la  Mina  i  les  mesures  que cal  adoptar,  per  assegurar-ne  la 
seguretat. És un recurs que està funcionant mot bé, però cal adoptar les mesures de 
seguretat que calguin per evitar qualsevol tipus de dany. 

El Sr. Ferran Sayes demana qui anirà a la visita d’inspecció.

El Sr. Alcalde respon dient que hi anirà l’arquitecte, els tècnics de l’Institut Cartogràfic i algú de 
DINAPAT.

El Sr. Ferran Sayes manifesta que li interessaria poder-hi anar també, i proposa que es faci una  
reunió monogràfica de la Mina.

El Sr. Sayes demana informació respecte al tema de les plaques solars.

El Sr. Alcalde respon dient que van robar dues plaques, que se n’ha reposat una, de manera 
que de moment n’hi ha dues, a l’espera que des de la companyia d’assegurances ens diguin 
alguna cosa, i que s’ha demanat pressupost per col·locar càmeres de videovigilància.
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El Sr. Ferran Sayes manifesta que potser la millor opció fora aixecar-les. 

El Sr. Alcalde exposa que aixecades tenen més impacte visual, però que s’estudiarà.

El Sr. Ferran Sayes, exposa que la Mina té molts visitants i no sols això, sino que els visitants  
que surten de la Mina estan molt contents i sorpresos, i demana que es posin uns terminis per 
tal que la mina no estigui gaire temps tancada, perquè amb l’inici del curs escolar ja han hagut  
d’anul·lar algunes de les visites que hi havia programades. Demana que es posin uns terminis i  
es posi fil a l’agulla.

El Sr. Lara respon dient que això va passar el dia 28 d’agost, i que de seguida es va fer la  
sol·licitud a l’ICG, i  se’ls ha pressionat inclús a través de la gestora per accelerar-ho, i ens 
interessa que estigui oberta.

El Sr. Lara informa que properament es volen treure les bases per les subvencions per entitats,  
però atès que l’any passat van sortir comentaris i propostes de millores de les bases, es vol  
proposar fer una reunió per acabar de redactar les bases.

La Sra. Olga Saus demana informació respecte al motiu pel  qual s’han aturat les obres de 
reparació del mur del Túnel del Cadí.

El Sr. Lara respon dient que es va fer la primera sanejada, i s’han hagut de fabricar les peces  
de mosaic amb els mateixos colors originaris, i això ho ha endarrerit, però no obstant avui ja hi 
ha treballat.

La Sra. Olga Saus demana informació respecte l’abocador i sobre si s’ha pres alguna mesura.

El  Sr.  Alcalde contesta  dient  que van enviar-hi  a  la brigada per  fer  una  primera neteja  de 
materials, i ara vindrà una empresa a sanejar-ho, i en breu s’iniciaran els treballs. 

La Sra. Olga Saus exposa que durant aquest estiu s’hi ha seguit abocant, i que hi ha vist al 
personal de la brigada abocant-hi.

El Sr. Josep Lara respon dient que no tornarà a passar.

EL Sr. Boris informa de les seves regidories, en concret exposa que es va fer un primer estudi 
sobre el  catàleg de camins,  ara falta un segon estudi  sobre la investigació de la titularitat  
d’aquests camins; s’ha intentat a través de les al·legacions saber si un camí era públic o privat;  
aquest estudi està finalitzat i per tant ara cal asseure’s i analitzar-lo. Vol destacar que l’estudi té  
un pressupost limitat i que els hauria agradat poder analitzar totes les pistes del catàleg, però  
només han pogut ser onze.

Afegeix que les obres del PVI d’aquest 2017, de les pistes de Brocà, el ferm ja està arranjat, ha 
quedat amb molt bones condicions i queda acabar de polir algun punt.

En relació al mural del Túnel, primer es va picar l’arrebossat que hi havia, per saber el que hi  
havia a sota, i s’ha vist que és estable, i a partir d’aquí s’ha començat a fer la reconstrucció; els 
ha sobtat que inicialment tenien previstos uns tons de colors, però un cop han sigut sobre el  
terreny els han sortit molts més colors dels que hi havia previstos inicialment, concretament 16 
tons diferents. Això ve d’un conveni entre l’Ajuntament i el Túnel. És un projecte que no està 
tancat sinó que té moltes variables, i encara falten coses.

Respecte al DUPROCIM, que és el document únic que agrupa l’Innuncat, Infocat, Sismocat,....  
s’agrupen tots en un sol document, ja està finalitzat i revisat i pendent que arribi per passar-lo al  
proper Ple.

Informa  que  a  la  zona  de  la  piscina,  la  brigada  va  anar  a  treure-hi  els  residus  més 
contaminants, i es va veure que hi havia moltes runes contaminades a les capes altes, però 
conforme  es  baixava,  es  trobava  terra,  rocs,  graves,..  i  la  decisió  va  ser  netejar  lo  més 
contaminant, treure-ho i la resta triturar-ho i anivellar-ho perquè quasi tot el que hi ha és natural.
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La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que allò és d’un privat i que no creu que estigui content  
de tenir tot allò allà.

El Sr. Alcalde respon dient que hi havia un permís de fa molts anys.

El Sr. Boris afegeix que allò s’anivellarà i compactarà.

La Sra. Olga Saus demana si també es traurà la passarel·la, perquè considera que és perillós 
perquè hi ha ferros que sobresurten, i creu que s’hauria de valorar.

El Sr. Alcalde respon dient que miraran de buscar-hi una solució.

El Sr. Boris informa que fan una valoració molt positiva de la Festa Major i probablement una de  
les  millors  festes  majors  de l’Alt  Berguedà,  s’ha  adoptat  algunes  de les  mesures  que van 
proposar des de Junts per Guardiola en el ple de l’any passat.

La Sra. Olga Saus intervé i demana quin és el motiu pel que aquest any s’ha decidit no fer el  
concurs de cartells.

El Sr. Boris respon dient que l’any passat no va anar massa bé, que és cert que es podia fer 
millor, però han vist que amb la fundació Esteve Amills se’ls ha obert una nova expectativa pel  
tema de cartells de la Festa Major i van decidir que era una forma maca i justa de que el cartell  
guanyador  sigui  el  guanyador  del  concurs  de  pintura  ràpida,  i  una  forma  de  donar  més 
reconeixement  a  la  persona  que  guanya  el  concurs,  a  part  de  ser  un  al·licient  més  per 
participar-hi en properes adicions.

La Sra. Olga Saus exposa que en programa d’actes de la Festa Major, parlava de la Comissió 
de Festes i al Pla Local de Joventut també parla de la Comissió de Festes, i volen saber si 
realment existeix i qui en forma part.

El Sr. Alcalde respon dient que no hi ha Comissió de Festes.

El Sr. Marc Calmet exposa que una de les seves propostes electorals era tornar a activar la 
Comissió de Festes, tot i que hi ha un grup de persones que hi participa.

El Sr. Boris, exposa que en relació a l’ADF, properament es formigonarà un pujador a l’Estret,  
direcció al Pla de l’Arca, atès que dóna molts problemes a les persones que viuen en aquella  
finca i és una demanda de fa molt de temps. Va sortir una línia de subvencions, que es va 
demanar des de l’ADF, i personalment es va preocupar de demanar-la, i ens l’han concedit.

Afegeix que l’ADF també va col·laborar amb el Paral·lel Festival de la Festa Major, i en fan una  
valoració molt positiva perquè aquest acte ha dinamitzat els establiments del poble a part de 
treballadors.

I finalment informa que properament es començaran a fer uns tractaments fitosanitaris per la 
Direcció  General  d’Ecosistemes  Forestals  i  Gestió  del  Medi  per  tractar  el  tema  de  la 
processionària que és una amenaça molt gran pels boscos; ja feia temps que hi estaven a 
sobre i la setmana que ve es començaran a fer volts amb helicòpter a la zona del solei de 
Brocà que és la zona més afectada del municipi, concretament Cal Companyó, Caballera fins 
arribar  al  Pla de l’Arca i  l’Estret.  No és  l’únic  municipi  de l’Alt  Berguedà,  sinó que n’hi  ha 
d’altres. La principal preocupació que se li va generar quan li van dir és quins productes farien 
servir i què passaria si hi havia algú al bosc, i en principi no és un producte químic, al fer-ho 
amb helicòpter no hi ha tant volum, és un mètode anomenat “ultra-baix-volum”, que consisteix 
en molt poc producte per molta extensió, i es llença 3 litres de bactèria amb una hectàrea, per 
tant encara que hi hagués alguna persona al bosc no li passa res, perquè la bactèria actua 
directament sobre les erugues.

El Sr. Ferran Sayes demana si és un procediment nou o que s’ha utilitzat altres vegades.
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El Sr. Boris respon dient que aquest producte es fa servir des del 1990, i que a gran escala no  
s’havia  utilitzat;  però  que  aquest  és  un  dels  millors  bacteris  que  treballa  sobre  aquestes 
erugues; i que en l’àmbit privat s’ha utilitzat molt.

La Sra. Olga Saus exposa que en relació a cultura, en un ple es va quedar que es faria la 
sol·licitud per demanar que les Esglésies romàniques, la Mina de Petroli i el Monestir, fossin 
declarades BCIL, i demana si s’ha fet la sol·licitud o com està el tema.

El Sr. Boris Lapuerta respon dient que li dóna la mateixa resposta que ja se li va donar en un 
anterior Ple, i és que s’està realitzant el Mapa de Patrimoni Municipal, el qual està molt avançat, 
les fitxes descriptives de tots els elements hi surten reflectits, i com a proposta es proposa que 
tots ells ja que aquest és el primer pas perquè es faci BCIL.

La Sra. Olga Saus demana quina previsió tenen.

El Sr. Boris Lapuerta contesta dient que en principi ha d’estar acabat aquest any i que han sortit  
moltes més coses de les que es pensaven i que això és molt bo.

El Sr. Marc Calmet informa de les seves regidories, informa que la valoració que fa de la Festa 
Major va ser molt positiva, que es van fer activitats per tot tipus de gent; es va presentar el 
futbol, que consta de 4 equips; es va mantenir lo de les bicicletes....

La Sra. Olga Saus manifesta que no es va fer la presentació dels equips.

El Sr. Marc Calmet respon dient que es van fer partits i que la setmana següent es va fer la 
presentació; també es va fer el partit de waterpolo.

La Sra. Olga Saus afegeix que aquest any només hi havia 4 nens.

El Sr. Marc Calmet contesta dient que no, que eren 15 nens, que ell era l’àrbitre.

Informa que amb motiu de l’atemptat del dia 17 d’agost, es van afegir als actes de condol, i es 
van fer 5 minuts de silenci.

Malauradament i degut al perill d’incendi forestal, es van haver d’anul·lar els focs artificials.

En aquests darrers mesos s’han millorat les instal·lacions del camp, en concret s’ha ampliat el 
bar; el futbol està funcionant molt bé i té molta participació.

S’ha iniciat una campanya de conscienciació per tal que els cotxes no aparquin a sobre de les 
voreres, és una proposta que els van fer els Mossos d’Esquadra, i es farà del 20 de setembre al 
20 d’octubre, un mes de conscienciació i avís per aquells cotxes que no aparquin bé, i a partir  
del 20 d’octubre la policia podria sancionar.

Es  modificarà  el  sentit  del  carrer  Estació  que  passarà  a  ser  unidireccional,  s’avisarà 
properament als veïns, s’ha demanat la senyalització i es col·locarà un “ceda el paso” a davant  
del Gràfic per la banda de sota; de manera que quedarà tota l’Estació unidireccional, i es creu 
que anirà millor de cara als veïns i de cara al trànsit del poble.

S’han instal·lat al carrer Carrilet uns reductors de velocitat de cara a la millora de la seguretat 
de l’Escola; hi ha hagut queixes reiterades d’alguns veïns de la zona que es queixen que els 
cotxes corren molt i s’ha optat per instal·lar dos passos elevats per millorar això.

I està previst que aprofitant que és el 25è aniversari de Barcelona 92, es faci una jornada on 
integrants dels jocs olímpics expliquin a la gent de Guardiola com va ser la seva participació als 
jocs.

Tenen en estudi l’arranjament de escales de la Parròquia de Gavarrós, han parlat amb el Parc 
Natural i estan d’acord en ajudar-los.
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9) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS

La Sra. Olga Saus demana informació respecte al tema del rocòdrom, i si ja s’ha arreglat el que hi 
havia malmès.

El Sr. Marc Calmet respon dient que, tal i com va dir en un altre ple, hi ha un grup que el gestiona a 
nivell d’obertura, però que el pot utilitzar tothom i ja s’han arreglat els desperfectes.

La Sra. Olga Saus demana informació respecte al tema del mur del Collet i si s’ha fet la reunió  
amb els veïns.

El Sr. Alcalde respon dient que encara no s’ha fet, que la Generalitat va aprovar unes mesures 
tècniques i està a l’espera que des de la comunitat de veïns li diguin alguna cosa, perquè se’ls en 
va fer arribar una còpia.

La Sra. Olga Saus demana a qui ho ha fet arribar perquè ella té constància que hi ha veïns que no 
en saben res.

El Sr. Alcalde manifesta que ho va fer arribar al President de la Comunitat, el qual va venir amb 
una de les reunions amb el tècnic de la Generalitat i van quedar que ells ho parlarien amb una de 
les seves reunions, però de moment no li han dit res. Però que els hi recordarà el tema.

La Sra. Olga Saus exposa que l’altre dia van assistir a la caminada de l’Onze de Setembre, i el 
pont està en  molt mal estat com per organitzar-hi una caminada, i considera que es podria fer una 
actuació a nivell municipal, perquè és un lloc perillós, que està senyalitzat com a camí, hi pot 
passar qualsevol persona i caure-hi.

El Sr. Alcalde respon dient que és competència de l’ACA i no s’hi pot fer res, però que es pot mirar.

El Sr. Marc Calmet manifesta que la seva voluntat és arreglar-ho, però és complicat.

La Sra. Olga Saus afegeix que s’ha de prendre una decisió i arreglar-ho.

El Sr. Alcalde contesta dient que ho tornaran a mirar.

El Sr. Calmet afegeix que es tornarà a demanar a l’ACA.

El Sr. Boris exposa que és molt costós perquè s’hauria de comprovar que el pont estigués bé a 
nivell d’estructura.

La Sra. Olga Saus demana informació sobre com està l’Ordenança reguladora del soroll.

El Sr. Marc Calmet respon dient que el cap de setmana passat no, l’anterior, es va fer l’estudi, va  
pujar  un tècnic  per  analitzar  l’acústica dels  llocs indicats  i  que en un termini  de dues o tres 
setmanes passarà un informe.

La Sra. Olga Saus demana si quan diu els llocs indicats es refereix al carrer Comerç.

El Sr. Calmet respon dient que sí.

La Sra. Olga Saus trasllada les queixes que a ells els hi han arribat de la zona de la Ctra. De Bagà, 
on també hi ha problemes de soroll, i que potser s’hi podria incloure tot el municipi.

El Sr. Alcalde demana quina zona de la Ctra. De Bagà.

La Sra. Olga Saus respon dient que al costat de la residència i també al Barri Bastareny, hi ha molt 
soroll de motos.
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El Sr. Marc Calmet exposa que el problema que li manifesten de la Ctra. De Bagà, no en tenia 
constància, que deu ser d’aquest estiu, perquè no li consta d’altres anys, per això no ho han afegit, 
que l’estudi s’ha demanat dels llocs on tenien queixes.

La Sra. Olga Saus demana en relació al tema de Sant Llorenç, si s’han mirat el conveni i els poden 
dir alguna cosa.

El Sr. Alcalde exposa que estan molt contents de tot el que s’hi està fent, perquè realment s’hi està 
fent una bona tasca, i que respecte al tema que van comentar al darrer Ple de que s’havien de 
pagar 300 euros  per  cada acte que s’organitzava,  va parlar  amb serveis  jurídics del  Consell 
Comarcal que són els que van fer el conveni i li van fer un  informe, del que ens en dóna còpia, i 
que en cap cas es demanava que es paguessin 300 euros, sinó que és va fixar un import per 
quantificar el contracte.

La Sra. Olga Saus demana que respecte a la Comissió de Seguiment dels actes que es fan al 
Monestir, els agradaria formar-ne part i tenint en compte que van dir que es reunirien dos caps a 
l’any i encara no s’han reunit, volen saber si això es farà o no.

El Sr. Alcalde sol·licita si es refereix al conveni entre Ajuntament, Consell i Civitas, que ells es 
veuen tot sovint; i que aquest conveni es va signar entre les tres parts i ja hi va l’equip de govern.

La Sra. Olga Saus exposa que se’ls va oferir la possibilitat de formar-ne part.

El Sr. Alcalde respon dient que no és en relació a aquest conveni la seva presència.

La Sra. Olga Saus replica que no ho entén, que si es fa una comissió de seguiment i se’ls convida 
a formar-ne part és perquè hi assisteixin.

El Sr. Alcalde contesta dient que aquest conveni està signat entre l’Ajuntament, Consell i Civitas, 
que no hi ha partits polítics.

La Sra. Olga Saus manifesta que ell els va dir que com a Ajuntament els agradaria que també en 
formessin part.

El Sr. Alcalde respon dient que així és, però que en aquell conveni es parla de dues reunions a 
l’any de l’Ajuntament.

La Sra. Olga Saus insisteix en el fet que va ser directament el Sr. Alcalde el que els va convidar a  
ser-hi, i que després només ha quedat amb paraules.

El Sr. Alcalde exposa que ell té coneixement que el Sr. A.P. els va deixar una nota a la bústia i que 
encara no l’han respost.

La Sra. Olga Saus manifesta que és una cosa independent, que no té res a veure això amb formar 
part de la comissió de seguiment, que si es vol que en formin part, que sigui efectiu i sinó es vol 
que en formin part, que no passa res, però vol que els ho diguin.

El Sr. Alcalde respon dient que si ja es va dir, la intenció és que hi siguin, però li parla de que 
aquesta reunió del conveni, es refereix a una signatura feta al Consell, entre Civitas, Ajuntament i  
Consell. Que es van barrejar les coses.
 
La Sra. Olga Saus exposa que va tenir coneixement que a finals d’agost hi va haver uns talls de 
llum a la zona de Riaup.

El Sr. Alcalde respon dient que no en tenen coneixement.

El Sr. Boris contesta dient que mentre el Sr. Alcalde va estar de vacances van tenir coneixement 
d’una avaria.
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La Sra. Olga Saus insisteix que els veïns es van venir a queixar a l’Ajuntament pel fet que hi va  
haver uns talls de llum i no se’ls va avisar, i que va durar des de les 4 del matí fins a les 8 del  
vespre del dia següent, amb els conseqüents inconvenients per les cases i negocis de la zona. I 
que sembla ser que des de l’Ajuntament no es va avisar als veïns, i Endesa si que va avisar a 
l’Ajuntament que hi hauria aquests talls de llum.

La Sra. Secretària intervé i manifesta que normalment Fecsa envia un correu o un fax avisant-ho i 
que no en té coneixement de que enviessin res.

El Sr. Boris manifesta que hi va haver aquest estiu una avaria que afectava la zona de la piscina,  
des de l’Ajuntament s’hi havia trucat, no s’havia arreglat, i ell va insistir-hi a la tarda i era una avaria 
general de la línia de Camprodon-Campdevànol i que afectava a un sector de Guardiola.

La Sra. Olga Saus contesta dient que no estan parlant del mateix.

El  Sr.  Alcalde  manifesta  que  estaria  bé  que  els  veïns  els  hi  comuniquessin  perquè  des  de 
l’Ajuntament no se’n té. I que si no s’ha avisat no ho podem comunicar.

El Sr. Ferran Sayes demana si hi ha alguna novetat respecte al tema de la recollida selectiva.

El Sr. Alcalde respon dient que no, hi ha hagut l’estiu pel mig, i que a partir de setembre-octubre 
suposa que en tindran notícies.

La Sra. Olga Saus exposa que va veure-ho anunciat amb premsa comarcal que es faria, i que 
potser fora bo avisar a la població.

El Sr. Lara contesta dient que això ho entomarà l’Agència Catalana de Residus, que farà reunions, 
informarà a les Escoles, Casals d’Avis, ...., però ho han d’acabar de lligar.

La Sra. Olga Saus manifesta que es va celebrar una festa d’aniversari a la carpa de la piscina, que 
ells van entrar una instància demanant si realment es podien celebrar aniversaris perquè ho troben 
una bona proposta, i que s’obri aquest espai a poder fer festes, no ho troben malament. Quan van 
venir a veure les instàncies els va sorprendre que la instància en qüestió va a nom del Motoclub 
Bastareny, però realment s’hi va celebrar una festa d’aniversari d’un dels regidors del seu grup 
municipal i els sorprèn que s’hagi fet ús d’aquest abús de poder per celebrar una festa.

El Sr. Alcalde contesta dient que són paraules molt gruixudes.

La Sra. Olga Saus replica que són gruixuts els actes. Que ella ho troba perfecte si hi ha el mateix  
dret a celebrar-la un regidor del poble que qualsevol altra persona.

El Sr. Marc Calmet exposa que ell va fer una demanda de petició de la carpa; que qualsevol entitat 
en pot fer ús i que li sembla molt desafortunada aquella instància, que considera que no aporta 
res, més aviat fractura amistats i persones, i que es remet al contingut de la resposta que li fou 
donada.

La Sra. Olga Saus contesta dient que ella era al Bar de la Piscina i va veure com celebraven el seu 
aniversari, perquè se sentia pel micròfon de la carpa municipal.

El Sr. Marc Calmet, manifesta que és mentida, que s’informi bé.

La Sra. Olga Saus contesta dient que troba denigrant que una persona que vulgui celebrar el seu 
aniversari entri una instància a l’Ajuntament demanant que ho vol demanar a nom del Motoclub 
Bastareny quan és mentida.

El Sr. Marc Calmet respon dient que si sap qui hi havia allà una sèrie d’amistats relacionades amb 
aquest món, i que ho va demanar a l’igual que qualsevol entitat ho pot demanar, i que es remet a 
la contesta de la instància.
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Després de molt discutir, manifestant cada part cada una de les seves postures sobre el tema, 
s’acorda deixar el tema per tancat i procedir a aixecar la sessió.

I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21.34 h, de tot el qual  
s’estén la present acta per mi la secretària que en dono fe. 
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