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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 15 DE MARÇ DE 2.013 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint-i-una hores del dia 
quinze de març 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.   
 
Excusen la seva assistència 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 17  DE DESEMBRE DE 2012 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ 
EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 31 DE DESEMBRE DE 2012 

 
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 17 de desembre de 2.013 i de l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada en data 31 de desembre de 2012.  
 
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 17 de desembre de 2.013 i de l’acta de la sessió 
extraordinària celebrada en data 31 de desembre de 2012.  
 
 

2) PROPOSTA D’ACORD DE NOMENAMENT DEL JUTGE DE PAU SUBSTITUT 
 
Vista la vacant generada en la Plaça de Jutge de pau substitut de Guardiola de Berguedà, 
davant la renúncia presentada pel Sr. Ángel Lara i Tristante, i en compliment del que estableix 
l’article 5.1 del reglament 3/1995, dels Jutges de Pau, s’ha incoat expedient pel nomenament 
del nou Jutge de pau Substitut. 
 
Vist l’expedient tramitat a l’empara de lo establert als articles 101 i següents de la Llei Orgànica 
del Poder Judicial. 
 
Durant el termini d’exposició pública només s’ha presentat proposta per part del Sr. Ferran 
Plana i Simon. 



 
El Sr.  Ferran Plana i Simon, no incorren en cap causa d’incompatibilitat de les establertes a 
l’article 303 de la Llei Orgànica del Poder Judicial.  
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- ELEGIR per a ocupar el càrrec de Jutge de Pau substitut al Sr. Ferran Plana i Simon. 
 
Segon.-COMUNICAR el present acord al Jutge Degà del Jutjat de Primera Instància i Instrucció 
de Berga, d'acord amb el que disposa l'article 7 del Reglament 3/1995, i article 101.3 de la Llei 
Orgànica del Poder Judicial, als efectes dels corresponents nomenaments per la Sala de 
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. 

 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que únicament es va presentar el Sr. Ferran 
Plana i Simon com a candidat. 
 
 

3) PROPOSTA D'APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT DE RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI 
DE BÉNS A 31 DE DESEMBRE DE 2011 

 
Examinat l'expedient instruït pel Secretari Interventor en relació a la rectificació de l'inventari de 
béns i drets de l'Ajuntament, en data 31 de desembre de 2011, d'acord amb el que estableix el 
Reglament de Béns de les Corporacions Locals, aprovat pel Reial Decret 1372/86 de 13 de juny, 
així com el Decret 336/88 de 17 d'octubre de la Generalitat de Catalunya, pel qual s'aprova el 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i també el que estipula l'article 222 i següents 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 el que estableix la legislació indicada, anualment la Corporació ha de procedir a la rectificació 
de l'inventari dels seus béns i drets. 
 
Vist l'informe favorable del Secretari Interventor, al Ple de la Corporació es proposa l'adopció del 
següent                      

A C O R D 
 

PRIMER.- APROVAR la rectificació de l'inventari de béns i drets de la Corporació a 31 de 
desembre de 2011, el resum del qual és com segueix: 
 
A C T I U  
 
- Suma de l'actiu a 31-12-2010.... 10.135.117,89 €  
  Augments fins a 31-12-2011..          215.985.57 € 
  Baixes fins a 31-12-2011....             223.639,91 € 
   
  Total actiu a 31-12-2011..........................................10.127.463,55€ 
 
P A S S I U 
 

- Suma del passiu a 31-12-2010...  546.336.69 € 
- Rectificacio amortitzacio pie 08        2.844.16 € 
- Total passiu a 31-12-2010........    549.180,85 € 
 

  Augments fins 31-12-2011.....                  164.073,54 € 
  Baixes fins a 31-12-2011 .....                -  104.118,80 € 
  Total passiu a 31-12-2011.......................................   609.135.59 €. 
 
RESULTANT UN PATRIMONI DE 



Patrimoni líquid a 31-12-2011.................................................................9.518.327,96 € 
 
SEGON.- TRAMETRE còpia de l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya, segons el que estipula l'article 105.3 del Decret 336/88 de 17 d'octubre d'aprovació del 
Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, i l'article 32.1 del Reial Decret 1.372/86 de 13 de juny. 
 
 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per unanimitat dels assistents. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que s’ha disminuït el patrimoni per les 
amortitzacions. 
 
 

4) MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP DE CIU DE L’AJUNTAMENT DE GUARDIOLA DE 
BERGUEDÀ, D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR 
DEL POBLE DE CATALUNYA 

 
 

MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA I EL DRET A DECIDIR DEL 
POBLE DE CATALUNYA  
 

El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, aprova la 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el contingut següent: 
 
“Preàmbul 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat 
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats 
de tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva. 
 
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les 
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els 
seus fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal. 
 
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia 
fins actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda 
de Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el 
Decret de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern. 
 
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai 
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del 
reconeixement mutu. 
 
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una 
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la 
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la 
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el 
nom de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia. 
 
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial 
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de 
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya 
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el 
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema 
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà 
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres 
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980. 
 



En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces 
polítiques i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. 
La més recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya 
iniciat pel Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat 
Espanyol, entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, 
comporten una negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble 
català dins de l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui 
s’expressa amb total claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, 
culturals i lingüístics. 
 
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació 
de bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11de setembre de 2012 sota el lema 
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de 
respecte a les decisions del poble de Catalunya. 
 
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya 
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i 
democràticament el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al 
Parlament de Catalunya del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta 
voluntat de forma clara i inequívoca. 
 
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió 
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada 
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:  
 
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya 
 
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de 
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a 
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític 
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:  
 
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte 
polític i jurídic sobirà. 
 
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament 
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de 
la deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que 
en resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental 
del dret a decidir. 
 
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la 
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a 
decidir i es promogui la seva participació en el procés. 
 
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt 
de la comunitat internacional. 
 
– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en 
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble. 
 
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea, 
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat 
del benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, 
social i cultural. 
 
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i 
l’exercici del dret a decidir. 
 



– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble 
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els 
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi. 
 
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips 
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i 
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin 
aquest principi. 
 
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i 
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de 
Catalunya.” 
 
Per tot això, el grup municipal de CIU proposa al Ple municipal l'adopció dels acords següents: 
 
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, 
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013. 
 
Segon.- Enviar aquesta moció al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de 
Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol. 
 
 

 

 
Sotmesa la proposta a votació, és aprovada per majoria absoluta dels assistents amb 6 vots a 
favor dels regidors de CIU i l’abstenció del regidor també de CIu Sr. Jordi Carreras i Granero. 
 
  
Prèviament als informes d’Alcadia es proposa la incorporació de tres assumptes 
sobrevinguts, consistents en donar compte de la informació a comunicar al Ministeri 
d’hisenda i Administracions Públiques de la informació prevista a la Llei Orgànica 
2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera; així com donar 
compte dels pagaments realitzats durant el quart trimestre del 2012, a efectes del 
compliment de la llei de morositat 15/2010; i donar compte de l’informe de Tresoreria per 
Tutela Financera de la Generalitat. 
 
En primer lloc es procedeix a votar la urgència d’incorporació dels assumptes anteriorment 
citats, els quals han de ser tramesos abans del dia 31 de març de 2013 als organismes 
competents 
 

 

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

5) DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ A COMUNICAR PEL COMPLIMENT DE LES 
OBLIGACIONS CONTEMPLADES A L’ORDRE HAP/2105/2012, D’1 D’OCTUBRE, A 
TRAVÉS DE LA QUAL ES DESENVOLUPEN LES OBLIGACIONS DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ PREVISTES A LA LLEI ORGÀNICA 2/2012, DE 
27 D’ABRIL, D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA I SOSTENIBILITAT FINANCERA 

 
Vista l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, a través de la qual es desenvolupen les obligacions de 
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, 
d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, estableix l’obligació de comunicar la 
informació dels pressupostos de les entitats locals, i en concret els informes que seguidament es 
relacionen: 
 

- Informe de la dotació de plantilles i retribucions 
- Informe per l’aplicació de la regla de la despesa 
- Informe sobre l’estat de moviments i situació del deute (Crèdits) 



- Informe relatiu als ingressos corrents de caràcter ordinari 
- Informe sobre les inversions reals 
- Informe relatiu als ajustos contemplats en l’informe d’avaluació, que s’han aplicat per 

relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i 
necessitat de finançament calculada conforme a les normes del sistema europeu de 
comptes. 

 
Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar al Ple el compliment de les obligacions 
contemplades a l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, a través de les quals es desenvolupen les 
obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, 
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, es proposa al Ple de la Corporació l’adopció 
dels citats acords: 
 
Primer.- Donar compte dels següents informes: 
 

- Informe de la dotació de plantilles i retribucions 
- Informe per l’aplicació de la regla de la despesa 
- Informe sobre l’estat de moviments i situació del deute( Crèdits) 
- Informe relatiu als ingressos corrents de caràcter ordinari 
- Informe sobre les inversions reals 
- Informe relatius als ajustos contemplats en l’informe d’avaluació, que s’han aplicat per 

relacionar el saldo resultant d’ingressos i despeses del pressupost amb la capacitat i 
necessitat de finançament calculada conforme a les normes del sistema europeu de 
comptes. 

 
Segon.- 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. 
 
 

6) DONAR COMPTE DELS PAGAMENTS REALITZATS DURANT EL QUART 
TRIMESTRE DEL 2012 A EFECTES DEL COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT 
15/2010 

 
 
Es dóna compte al Ple de la Corporació dels informes que trimestralment s’han de trametre al 
Ministeri d’Economia i Hisenda a efectes de donar compliment a l’article 4 de la Llei 15/2010, 
de 5 de juliol, de modificación de la Llei 3/2004 de 29 de desembre a través de la que 
s’estableixen les mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, que 
seguidamente es detallen: 
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Atès el que estableix la legislación indicada, de comunicar al Ple el 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 en les operacions comercials, es 
proposa al Ple de la Corproació, l’adopció dels següetns acords: 
 
Primer: Donar compte dels informes anteriormente transcrits. 
 
Segon.- Comunicar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Adminsitracions Públiques. 
 
 

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

7) DONAR COMPTE DE L’INFORME DE TRESORERIA PER TUTELA FINANCERA DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA 

 
 
Vista l’obligació que tenen els ens locals de rendir informació a Tutela financera relativa a la 
Llei de lluita contra la morositat en forma d’informe trimestral, a l’empara de lo establert a la 
resolució ECO/1406/2011, d’1 de juny, per la qual es modifiquen els annexos de l’Ordre 
ECF/138/2007, de 27 d’abril, sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens local, 
el contingut del qual es transcriu a continuació: 

 
 

Atès el que estableix la legislació indicada, de comunicar al Ple la informació relativa al 
compliment dels terminis previstos a la Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat 
subjecta a tutela financera, en el format model IT, informe de tresoreria, amb el detall del 
nombre i import dels pagaments realitzats durant el període, dins i forma del termini legal, i de 
les obligacions pendents en les quals s’incomplieixi el termini legal en la data de tancament del 
període, es proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Donar compte de l’informe de tresoreria anteriorment transcrit. 
 
Segon.- 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. 
 
En el torn de debat la Sra. Alcaldessa informa que el primer dels acords contempla els informes 
que recullen la informació continguda al pressupost de la corporació, i que els dos acords 
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següents són els informes que trimestralment s’han de trametre al Ministeri d’Hisenda i 
Adminsitracions Públiques i a Tutela Financera de la Generalitat, relatius al compliment de la 
Llei de Morositat. 
 
 
8) INFORMES D’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES. 
 
La Sra. Alcaldessa informa dels següents assumptes: 
 
 - S’ha signat el conveni del programa “Viure al Poble”. 
 - Hi ha hagut un canvi en la gestió del Monestir de Sant Llorenç, atès que ja no ho 
gestiona DINAPAT, sinó l’empresa Petrea Patrimoni. 
 - S’han arranjat els desaigües de la Plaça Municipal, de davant de l’Ajuntament 
perquè provocaven filtracions a les cases veïnes i a l’Ajuntament. 
 - S’han col·locat les xarxes del Camp de Futbol. 
 - S’ha col·locat un sistema de telecontrol, que permet tenir controlats els dipòsits 
des de l’Ajuntament, a través d’un ordinador. 
 - S’han presentat les sol·licituds de subvencions a Xarxa i PUOSC. 
 
 
9) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 
 
No n’hi ha. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:20, de tot el qual s’estén 
la present acta per mi la secretària que dono fe.  


