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06/2016 

 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
DE L'AJUNTAMENT CELEBRADA EL DIA 20 DE SETEMBRE DE 2016 

 
 
A la Sala d'Actes de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà, essent les vint hores del dia vint de 
setembre de 2016, 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. 
Juana Freixa i Codina, Sra. Olga Saus i Marginet, Sr. Ferran Sayes i Jato i Sra. Anabel 
Franco i Santos.  
 
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’ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EN DATA 21 DE 
JUNY DE 2016 I DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CELEBRADA EN 
DATA 28 DE JULIOL DE 2016 

 
Es sotmet a la consideració del Ple de la Corporació el redactat de l’acta de la sessió de 
ordinària celebrada el dia 21 de juny de 2016, i de l’acta de la sessió extraordinària celebrada 
en data 28 de juliol de 2016.  
 
Sotmesa la proposta a votació  El Ple de la Corporació, per unanimitat, amb 4 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 21 de juny de 2016, i de l’acta de la sessió extraordinària celebrada en data 28 
de juliol de 2016.  
 
 
2) DONAR COMPTE DE L’ACORD ADOPTAT PER LA JUNTA DE GOVERN EN SESSIÓ 

DE DATA 21 DE JULIOL DE 2016 APROVANT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  
DE L'EXERCICI 2015 

 
PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST  DE L'EXERCICI 2015 
 
Presentada la liquidació del pressupost, s’ha obtingut el resultat següent: 
  
2.1.1. Respecte al pressupost de despeses:  
 

1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial de despeses 1.467.420,00 

Modificacions de despeses 334.808,89 

Pressupost definitiu de despeses 1.802.228,89 

Despeses autoritzades 1.468.829,36 

Despeses compromeses 1.468.829,36 
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Obligacions reconegudes 1.468.829,36 

Despeses ordenades                        1.249.384,76 

Pagaments realitzats                        1.249.384,76 

Obligacions pendents de pagament 222.744,91 

2.  Exercicis tancats   

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

200.251.28 

Baixes/ modificació saldos +376,92 
 -759.26 

 

Pagaments realitzats 168.713,38 

Obligacions reconegudes pendents de 
pagament al final de l’exercici 

                             31.155,56 

TOTAL  CREDITORS PENDENTS DE 
PAGAMENT 

253.900.47 

 
2.1.2. Respecte al pressupost d’ingressos: 

 1. Exercici en curs        IMPORTS 

Pressupost inicial d'ingressos 1.467.420,00 

Modificacions d'ingressos 334.808,89 

Pressupost definitiu d'ingressos 1.802.228,89 

Drets reconeguts 1.559.665,13 

Devolucions 10.297.04 

Drets reconeguts nets 1.559.665,13 

Recaptació neta 1.171.046.18 

Drets pendents de cobrament 388.618,95 

2.  Exercicis tancats   

Drets pendents cobrament inici exercici 649.767,38 

Baixes/modificació saldos -17.442.82 

Anul.lacions -3.097,66 

Cancel.lacions /insolvències - 2.799.37 

Recaptació  394.512,83 

Drets pendents cobrament final exercici 231.914,70 

TOTAL DEUTORS PENDENTS DE 
COBRAMENT 

  
620.533,65 

 
  
2.1.3. Resultat pressupostari de l’exercici: 
  

a)      Drets Reconeguts nets 
b)      Obligacions reconegudes netes 
  

1.559.665,13 
1.468.829,36 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  90.835.77 

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

-15.232,41 
+ 60.306.86 

44.867.52 

RESULTAT PRESSUPOSTARI  AJUSTAT  180.777,74 

 
  
2.1.4. Romanents de crèdit: 
 
El total de romanents de crèdit ascendeix a un total de 333.399,53€ de crèdits incorporables. 
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  - Incorporació obligatòria (art. 182.3 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.)  
  - Incorporació voluntària (art. 182.1 del Text Refós de la  LRHL 2/2004.) 
  
2.1.5. Romanent de tresoreria: 
  
El romanent de tresoreria, segons l’estat financer que figura a continuació: 
   

+ DEUTORS PENDENTS DE COBRAMENT AL FINAL 
DE L’EXERCICI 2015 

  
669.440,71 

De pressupostos d’ingressos. Exercici en curs 388.618,95 

De pressupostos d’ingressos. Pressupostos tancats 231.914,70 

D’altres operacions no pressupostàries 48.907,06 

- Saldos de cobrament dubtós -111.033,81 

- Ingressos pendents d'aplicació - 98.381,88 

– CREDITORS PENDENTS DE PAGAMENT AL 
FINAL DE L’EXERCICI 2015 

303.241,10 

De pressupost de despeses. Exercici en curs 222.744,91 

De pressupost de despeses. Exercicis tancats 31.155.56 

De pressupost d'ingressos   

D'altres operacions no pressupostàries 49.340,63 

- Pagaments pendents aplicació  

+ FONS LÍQUIDS A TRESORERIA A FINALS DE 
L’EXERCICI 2014 

  
168.497,09 

ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA 325.281,01 

EXCES DE FINANÇAMENT AFECTAT               -  
12.578,15 

ROMANENT PER A DESPESES GENERALS  312.702.86 

 
 
2.2. D’acord amb l’article 191.2 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, i l’article 101.1 del Reial decret 500/1990, que desenvolupa la llei esmentada en matèria 
pressupostària, així com la regla 83.3 de la Instrucció de comptabilitat, es preveu que per 
quantificar el romanent de tresoreria s’han de deduir els drets pendents de cobrament que es 
considerin de difícil o impossible recaptació, tenint en compte que: 
 
El capital pendent de cobrament s’ha minorat, en concepte de dubtós cobrament,  en 
111.033,81€. Per determinar aquesta quantia s’han tingut en compte l’antiguitat i l’import dels 
deutes, la naturalesa dels recursos i els percentatges de recaptació tant en executiva com en 
voluntària. S’ha previst un saldo negatiu per ingressos pendents d’aplicacio definitiva del 100% 
de l’ajut concedit mitjançant subvenció viure al poble per import de 98.381,88€. (pendent 
d’aplicar a ingressos del capítol 4 subvencions de la Generalitat de Catalunya, mitjançant 
compensació). Els percentatges que s’han aplicat són els que estan estipulats per la normativa 
vigent. (LRSAL) 
 
 

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

(%) estimacions de dubtosa cobrabilitat 

Exercici actual :    
1r. any immediatament anterior 2014 
2n. Any    2013 
3r. any    2012  
4t. Any                                              2011 
5è any                                               2010 
Anteriors                               2009 

5% 
25% 
25% 
50% 
75% 
75% 
100% 
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2.3. En l’expedient s’adjunta full desglossat de les despeses amb finançament afectat de 
l’exercici.    
 
2.4. Respecte a l’estabilitat pressupostària: El pressupost general liquidat s’ajusta al 
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, de conformitat amb l’article 3.2 de la 
LGEP. Resulta un finançament per import de  180.427,53€. (cap 1 a 7  ingrés 1.559.665,13€ – 
cap 1 a 7 pagaments 1.379.237,60€). No obstant cal fer els ajuts en el càlcul dels usos no 
financers segons la normativa de la SEC.  
 
  
FONAMENTS DE DRET:  
  
L’article 191 del Text Refós 2/2004 de la  Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i l’article 89 
del Reial decret 500/1990 regulen el moment de tancament i la liquidació del pressupost. 
  
L'article 191.3 del TRLRHL 2/2004 estableix el caràcter preceptiu de l’informe d’intervenció. 
  
L’article 93.1 del Reial decret 500/90 estableix que la liquidació del pressupost  posa de 
manifest diversos punts:  
  

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

2.      Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte: les previsions inicials, les 
seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i anul·lats, així com 
la recaptació neta. 

  
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 , per tant no s’haurà de desenvolupar un 
pla de finançament, tali com estableix l’article 21 de la Llei 2/2012 de 27 d’abril d’estabilitat 
Pressupostaria i sostenibilitat financera. 
  
3a. S’incorpora l’informe favorablement d’intervenció sobre l'aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'exercici de 2015.  
  
Per tant, la Junta de Govern Local, per unanimitat, ACORDA: 
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1r.- APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura 
a la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall. 
  
2n.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que hi hagi. 
  
3r.- TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern 
de la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 
 

 
El Ple de l’Ajuntament es dóna per assabentat de l’adopció del citat acord. 
 
En el torn de debat el Sr. Alcalde informa que es dóna compte del tancament de l’exercici 2015; 
que d’acord amb els informes de secretaria intervenció es compleix en les ràtios; que 
l’endeutament es situa al voltant del 33 %, per tant s’està dins dels paràmetres; que s’ha reduït 
significativament respecte al 2014 que estava aproximadament al voltant del 42%; properament 
es convocarà la comissió especial de comptes i que si tenen qualsevol dubte o consulta, poden 
parlar-ho amb la Imma, perquè és una qüestió molt tècnica. 
 
 
3) DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMS. 21/2016, 22/2016, 23/2016 

24/2016, 25/2016, 26/2016, 27/2016, 2/2016 i 29/2016 
 
 

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

 
4) DONAR COMPTE DE LES JUNTES DE GOVERN DE DATES 15/2016, 16/2016, 17/2016, 

18/2016, 19/2016, 20/2016, 21/2016, 22/2016, 23/2016 i 24/2016 
 
 

El Ple de l’Ajuntament, es dóna per assabentat de les citades actes de la Junta de 

Govern. 
 
 

 
Prèviament a debatre’s el següent punt, per part del Sr. Alcalde es proposa votar la urgència de 
la incorporació d’un nou assumpte sobrevingut que és una moció de l’Associació Transatlàntica 
per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i els Estats Units de rebuig a l’acord comercial 
de l’Associació Transatlàntica per al comerç de la inversió entre la Unió Europea i els Estats 
Units, de la qual se n’entrega còpia a tots els regidors per tal que la puguin examinar. 
 
Informa que tots els Ajuntaments de la comarca l’han aprovat. 
 
Procedint-se a la votació de la incorporació de la urgència de la moció, s’aprova per 
unanimitat, amb quatre vots a favor dels regidors de CIU i 3 dels regidors de JxG. 
 
Seguidament es procedeix a votar i debatre la moció, el contingut de la qual es transcriu a 
continuació: 
 

MOCIÓ  DE REBUIG A L’ACORD COMERCIAL “D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER 
AL COMERÇ I LA INVERSIÓ” ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS 

1. La Unió Europea i els Estats Units d'Amèrica estan negociant, d'esquena a la ciutadania i els 
seus representants polítics, un acord ampli de liberalització del comerç i inversions: l'Acord 
Transatlàntic de Comerç i Inversió (TTIP per les seves sigles en anglès). Aquest acord va molt 
més allà del comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la nostra 
vida quotidiana. Especialment en la salut, l'alimentació, el treball, la seguretat dels productes, el 
medi ambient, els drets laborals i les polítiques de privacitat. Fins i tot podria canviar 
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profundament la manera en què usem les institucions democràtiques per establir regulacions 
en tots aquests camps, assaltant, per tant, els drets de la ciutadania. 

2. La falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del TTIP és una vulneració 
en el dret de tot ciutadà a saber el que s'està negociant en el seu nom. El mandat de 
negociació que el Consell de la UE va donar a la Comissió encara està classificat com un 
document secret. Fins i tot als membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper 
important en les relacions comercials d'Europa ja que pot vetar els acords comercials, només 
se'ls permet l'accés limitat als textos de negociació. 

3. Un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de solució de controvèrsies 
inversora-estat que permetria als inversors estrangers eludir els tribunals nacionals i presentar 
les seves queixes directament als tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi 
per a les empreses més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de 
justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge conclou que les 
polítiques decidides democràticament podrien reduir els guanys projectats d'un inversor, aquest 
mecanisme podria obligar a un govern a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això 
limitaria la llibertat democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, 
entre d'altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i els 
resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva legislació 
antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l'Energia, a Canadà per una moratòria al 
fracking, a Alemanya per la seva política energètica, a Eslovàquia per paralitzar privatitzacions 
d'hospitals. Exemples que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels 
interessos de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia. 

4. El debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia varietat de sectors es 
veuria encara més afectada per l'establiment d'un Consell de Cooperació Regulatòria (CCR) 
entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que persegueix aquest organisme és simple: abans 
d'elaborar la nova legislació (en alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria 
ambiental o de consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral 
dels governs dels EUA i la UE i de representants d'empreses, tindran l'oportunitat d’"analitzar" 
prèviament possibles impactes d'aquesta legislació en els interessos dels seus negocis. Els 
lobbies empresarials, per tant, podran coordinar estratègies per bloquejar els esforços 
legislatius, fins i tot abans que s'engeguin. 

5. Els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del treball de l'Organització 
Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció sobre la llibertat sindical i el dret de 
negociació col·lectiva. L'agenda de negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició 
d'avançar en major protecció dels drets laborals.  

6. El TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de l'aplicació de conceptes 
com el "reconeixement mutu" dels estàndards i altres estratègies, podent tenir indirectament el 
mateix efecte encara que sense canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del 
"reconeixement mutu" les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses 
subsidiàries en l'altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències en la regulació. A 
la pràctica, s'anul·laria de manera efectiva el dret de regular i es fomentaria un dúmping 
desregulador sense precedents. 

7. Un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees establertes per als 
serveis d'interès públic. Per exemple, facilitaria la privatització dels serveis d'aigua, o limitaria 
fortament les opcions per a l'adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris 
ecològics o socials. Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en 
la contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són essencials i la 
defensa de béns públics. 

8. La protecció de l'excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un pilar de la 
identitat europea. No obstant això, el fet que no s'inclogui l'excepció cultural en els esborranys 
del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria del cinema i la cultura en general, així com 
les llengües minoritàries d'una manera especial. 
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9. Coincidint amb les negociacions comercials recentment concloses del Tractat de Lliure 
Comerç Canadà-UE (CETA), el TTIP promouria la carrera mundial d'acords comercials 
bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha estat una força impulsora des de l'any 2005, 
soscavant el multilateralisme comercial. De la mateixa manera, EUA evita el multilateralisme 
allà on hagi estat desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això 
podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de blocs 
econòmics rivals, sotmetent els països més febles i més pobres a normes en les quals no han 
tingut cap manera d'influir, amenaçant a la cooperació mundial i afeblint les iniciatives de 
reforma del sistema de comerç global per afrontar millor els desafiaments globals comuns, 
especialment el canvi climàtic i la protecció del medi ambient. 

10. La firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta del darrere que 
afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el medi ambient o els serveis públics 
-entre ells els serveis que presta el  món local- amb una clara voluntat de privatitzar i laminar 
competències i capacitats a les institucions públiques.  

És en base a tot això que es proposa al ple municipal l’aprovació dels següents ACORDS: 

Primer.- Declarar aquest Municipi de Guardiola de Berguedà, com a Municipi contrari al TTIP 
(Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units), 
defensant els serveis públics bàsics per la solidaritat i la redistribució social. 

Segon.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la Comissió Europea 
i el Consell el seu rebuig a l'actual text de proposta d'Associació Transatlàntica per al Comerç i 
la Inversió entre la Unió Europea i Estats Units. 

Tercer.- Instar al Govern de l'Estat espanyol a enviar als grups parlamentaris del Congrés dels 
Diputats els diferents esborranys negociats en cada ronda i a celebrar un ple monogràfic sobre 
el contingut de l'Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió i l'estat de les 
negociacions. 

Quart.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió Europea, així  
com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Congrés i el Senat de l’Estat 
espanyol i del Parlament europeu. 

 

 

Sotmesa la proposta a votació és aprovada per unanimitat, amb quatre vots a favor dels 
regidors de CIU i 3 dels regidors de JxG. 

 

5) INFORMES DE L’ALCALDIA, EQUIP DE GOVERN I REGIDORIES DELEGADES 
 
El Sr. Alcalde informa que s’han fet actuacions de manteniment a les Escoles, s’ha pintat 
l’Escola Bressol, s’ha arreglat i netejat el pati, s’hi ha afegit sauló i s’ampliarà un sector del fons 
que queda sota la carretera, fins un bosquet que hi ha per tal que hi hagi una zona d’ombres; 
també s’han arreglat els patis de les Escoles, s’han tret herbes, s’han instal·lat unes porteries. 
 
Informa també que els veïns del Collet fa temps que demanaven que es col·loquessin unes 
bandes sonores a la zona, perquè en èpoques de bolets i d’esquí, els cotxes passen pel lateral 
i corren molt i ara s’han senyalitzat i col·locat bandes per reduir la velocitat. 
 
Informa també que a l’accés del Camí Ral cap al carrer Comerç, sovint hi ha cotxes aparcats, i 
no hi ha visibilitat, i ara s’hi ha col·locat un mirall. 
 
Afegeix que s’han acabat les obres del parc del Barri Bastareny, que s’ha ampliat el parc fins a 
al vorera, s’ha enjardinat de nou, s’han instal·lat llums, s’ha afegit sauló i s’hi han posat 
gronxadors pels nens. 
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Informa que ahir van començar a netejar els fanals del poble, que és una de les tasques de 
manteniment que entren dins del contracte de prestació del servei que es va adjudicar fa dos 
anys. 
 
Exposa que han finalitzat les obres d’impermeabilització del dipòsit, que s’han substituït els 
tubs i desaigües, per tant sanitàriament es compleix amb tota la normativa. 
 
Ha finalitzat el termini de presentació de subvencions, s’han presentat quatre entitats i ara 
quedaran un dia per reunir-se per poder-les resoldre. 
 
El Sr. Alcalde informa que el dia 26 de setembre, Gas Natural farà la connexió definitiva amb 
Bagà, i a les 10 del vespre faran el que ells anomenen “la crema”, que consisteix en instal·lar 
unes torxes per purgar tot el gas propà que hi ha a les canonades fins que arribi el Gas Natural. 
S’ha fet una nota informativa per tal que tota la població n’estigui assabentada; tenen els 
permisos de la Generalitat, estan avisat els bombers i els mossos, i es calcula que el procés 
durarà aproximadament unes tres o quatre hores. I a partir del dia 27 al matí a les 8-9 del matí 
fan un canvi del cremador i ja podran disposar de Gas Natural. 
 
En relació a la Festa Major, vol agrair en primer lloc la implicació de tots, però especialment del 
regidor de Festes, el Sr. Boris Lapuerta. Manifesta que la Festa Major ha anat molt bé, que hi 
ha hagut molts actes, molta participació, que han passat petites coses, que passen sempre, als 
balls, algun aldarull, però ha funcionat molt bé. 
 
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que ells tenen alguna cosa a dir en relació a la Festa 
Major, i és que volen felicitar-los per l’activitat de l’Agility, perquè creuen que va estar molt bé i 
hi va anar molta gent i estan molt d’acord que es faci; com a possible millora proposen que 
aquell dia hi hagi servei de bar, i que es venguin begudes i entrepans. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que és cert i que ja es mirarà de cara a una propera edició. 
 
La Sra. Olga Saus informa que en relació a la Festa de l’Escuma que sempre es fa els 
dissabtes, i coincideix a més quan es fan els concerts que veuen que potser s’hauria de mirar 
que no coincideixin les dues activitats per què hi havia l’aigua i els cables pel mateix lloc, i és 
perillós. 
 
El Sr. Boris informa que és veritat, però que totes les dues parts van dir que era compatible, 
que potser si que es podria fer una hora més tard. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que ells ho troben una mica perillós a l’haver-hi cables i aigua i 
que si bé no va passar res, es pot evitar. 
 
El Sr. Josep Lara respon dient que tampoc disposen de masses espais. 
 
La Sra. Olga Saus respon dient que potser s’hauria de canviar de dia i o d’hora, i tenir-ho en 
compte de cara a d’altres anys. Afegeix que a més aquell mateix dia coincidien moltes coses 
més o menys a la mateixa hora, perquè també hi havia les bicicletes, i que hi havia gent a la 
que li hauria agradat ser-hi i potser no hi va poder ser, i que potser el diumenge a la tarda no hi 
havia tantes activitats pel públic jove i que es podria replantejar i separar els actes. 
 
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que és cert, però que el dissabte i diumenge és quan més 
s’han de concentrar els actes perquè és quan hi ha més gent. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que en relació a la gratuïtat de les atraccions pels nens, creuen 
que de 12 a 2, no és massa bona hora perquè fa molta calor i potser es podria parlar amb els 
de les atraccions i fer-ho d’11 a 1. 
 
El Sr. Boris, exposa que el dia i hora el van fixar els de les atraccions, perquè és el que els 
anava més bé. 
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La Sra. Anabel Franco intervé i manifesta que el dia anava més bé, perquè els nens ja han 
acabat els cursets de natació, i que d’altres anys coincidia. 
 
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que es pot mirar i que no hi ha d’haver cap problema. 
 
La Sra. Olga Saus exposa que en relació al concurs de cartells, creuen que s’haurien de fer 
algunes modificacions, una d’elles en relació al jurat oficial, que potser anava una mica 
predeterminat per les votacions del jurat popular, i que potser s’hauria de fer d’alguna manera 
que el resultat del jurat popular no se sapigués fins que hagués votat el jurat oficial o que votés 
abans el jurat oficial que el popular, per tal que no es condicionés. 
 
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que és cert, i que això no s’havia d’haver fet així, però que 
tenien la previsió de que hi haguessin els mateixos cartells que l’any passat que eren 14 o 15, i 
que aquest any al ser 3, les bases del concurs popular van quedar desmuntades; i que si bé és 
cert que cal no desvelar el resultat del jurat popular fins que no hagi votat l’oficial, però també 
cal fomentar la participació de la gent i inclús dividir petits i grans. 
 
La Sra. Olga Saus intervé i manifesta que també s’hauria de modificar la tipologia del cartell 
perquè es feia molt difícil valorar entre una fotografia, un cartell fet amb ordinador o un a mà, 
perquè eren tres categories diferents i cap d’ells es podia comparar amb cap altre i potser 
també es podria fer per categories. 
 
El Sr. Boris respon dient que és difícil, que per això es fa genèric, però que evidentment cal 
canviar coses del concurs. 
 
La Sra. Olga Saus també exposa que si no tenien entès malament la persona que feia el 
cartell, havia de col·laborar en el resultat final del cartell, que això constava a les bases i creuen 
que el cartell ha quedat molt deslluït, i que potser es podia intentar que l’autor participés en 
l’edició del cartell, per tal que quedi millor. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que és cert, que ells envien els actes a impremta que la impremta 
ho munta i ho retorna, però que estaria bé que en formés part. 
 
La Sra. Olga manifesta que vol que totes aquestes aportacions constin amb acta perquè van 
buscar l’acta del setembre passat i hi està posat en general, però no totes es aportacions en 
concret, per veure si l’any que ve es fan aquestes modificacions. 
 
El Sr. Boris Lapuerta informa que el catàleg de camins està en marxa, que ja el tenen en fase 
esborrany, que ara tenen un temps per revisar-lo i a partir d’aquí i un cop tinguin el definitiu es 
sotmetrà a exposició pública. 
 
La Sra. Olga Saus demana si el poden veure. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que sí, que a partir del primer dijous d’octubre l’Ajuntament estarà 
obert a la tarda i ho podran veure. 
 
El Sr. Boris manifesta que si troben que hi ha alguna cosa, que ho deixin anotat, que hi ha 
hagut molta feina a elaborar-lo, que segur que s’escapen coses, que és molt extens, que hi ha 
uns seixanta camins, però que està fet a consciència. 
 
Afegeix que el personal que fa el manteniment dels camins del Berguedà és limitat, que des del 
Consell s’estan plantejat una reestructuració de la brigada de manteniment dels camins, i es 
poden trobar camins que estan descuidats, que cada mes es demanen i que avança molt a poc 
a poc; que està molt limitat, que molts camins de Guardiola estan en prioritat molt alta i que no 
s’acaben d’executar per què falta personal. 
 
Informa que es va arreglar la pista de Gavarrós, que es va fer una primera fase, que hi havia 
pressa pel tema del turisme de la Mina de Petroli durant l’estiu i per la Festa Major de Gavarrós 
que la pista estava molt malament i que feia falta un arranjament de la pista des del Molí de 
l’Espelt i fins a la rectoria, que tot això s’ha fet, que la pista ha quedat ben arreglada i que ara al 
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setembre octubre es farà la segona fase d’aquests arranjaments, concretament de tot el que 
seria Pardinella fins a connectar amb el Pla d’Erols i la pista del Pla de l’Arca fins a Brocà, i 
amb això es donarien per finalitzats els arranjaments per aquest any.  
 
La Sra. Olga Saus demana si s’han col·locat els cartells de la Mina que van dir en el ple passat. 
 
El Sr. Boris Lapuerta respon dient que no es va fer, perquè estaven netejant i desbrossant, que 
ara ja han acabat. 
 
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que des de Carreteres ens han fet un requeriment per treure 
el cartell que posa canvi de sentit, per què no compleix la normativa de carreteres; que s’han 
demanant rètols homologats, i s’instal·laran properament, i que també col·locaran els rètols 
amb la seva recomanació que era posar 1,2 Km. 
 
El Sr. Ferran Sayes intervé i manifesta que el rètol de canvi de sentit, no s’entenia ni era gens 
pràctic i faltava complementar-lo i demana que ara què s’hi posarà. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que serà el mateix però d’acord amb la tipologia dels rètols de 
carreteres. 
 
El Sr. Marc Calmet manifesta que el problema creu que és un tema de mida del rètol. 
 
El Sr. Ferran Sayes manifesta que potser caldria posar un altre rètol per reforçar-ho, perquè no 
creu que sigui sols un problema de mida, perquè generava dubtes, que s’hauria d’estudiar i que 
potser caldria reforçar-lo amb un altre rètol. 
 
El Sr. Alcalde respon dient que s’ho miraran i es senyalitzarà més bé. 
 
El Sr. Ferran Sayes, demana que en relació a la Junta de Govern “x” on es van aprovar els 
pressupostos per la compra d’un mirall i dos rètols de la mina de petroli, si un d’ells és el que hi 
havia venint de la Pobla i l’altre si és aquest que s’estava parlant.   
 
El Sr. Alcalde respon dient que sí. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si el desbrossat del camí que s’ha fet ara, si s’ha acabat ara. 
 
El Sr. Boris respon dient que no, que es va acabar dues setmanes abans de la Festa Major de 
Gavarrós, que es van fer dues fases, que primer es va anar amb la moto-serra i la màquina i 
després amb el tractor. 
 
La Sra. Joana Freixa informa que durant aquest estiu han estat gravant el reportatge de 
Guardiola amb el drone, amb tot el Patrimoni i tots els recursos naturals que tenim, que hi 
participa alguna entitat, com els de la BTT. 
 
Informa que s’ha participat en el concurs d’aparadors de Femap, que hi van participar dos 
establiments; que ja ho ha parlat amb els de l’organització que van venir a fer fotos dels 
aparadors amb un dilluns quan hi havia un dels comerços que estava tancat i no van tornar; 
que ha parlat amb el Director de Femap i que s’avisi quan vindran a fer les fotos, per tal que els 
comerços puguin obrir els aparadors. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que estaven avisats, i que van ser mals entesos. 
 
La Sra. Olga Saus demana si el comerç al que no se li ha pogut fer la fotografia no ha pogut 
concursar. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que se li va fer creure que concursava igual, quan tot hi haver 
enviat les fotos no hi ha participat. 
 
La Sra. Joana Freixa manifesta que hi ha hagut un seguit de malentesos i de cara a l’any que 
ve s’ha de mirar de fer diferent. 



 11 

 
El Sr. Alcalde demana que es faci una carta de disculpa al comerç per tal que tinguin la 
informació de primera mà. 
 
La Sra. Joana Freixa informa que per incentivar el comerç es faran uns vals de descompte per 
les botigues, on es donin descomptes a les visites a la Mina, al Monestir,...., per donar-los a 
conèixer i incentivar el comerç. Que en van parlar amb l’Agència i els van dir que aquest era un 
projecte que tenien previst de fer a nivell de tota la comarca i han entrat dins d’aquest programa 
comarcal; i que ja s’han començat a repartir els vals de descompte entre els comerços. 
 
Informa també que ja s’usà preparant el tema del mercat del bolet, que de moment ja s’han 
col·locat les parades, i que el dia 16 d’octubre es farà la Festa del Blet. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que ells es volen oferir a col·laborar amb l’organització i 
desenvolupament de la Festa del Bolet. 
 
La Sra. Joana Freixa  manifesta que tal i com van quedar l’any passat, properament faran una 
reunió per parlar-ne. 
 
El Sr. Marc Calmet informa que al mes de juliol va anar a Barcelona a recollir la diagnosi del 
Pla Local de Joventut, que no és res més que unes conclusions del que els tècnics de la 
Diputació han vist a Guardiola, informa que la deixarà a l’Ajuntament per tal que la puguin 
veure; i proposa fer una reunió per parlar-ne. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que ella recorda que s’havia de fer una altra reunió on hi hagués 
més jovent i demana si ja s’ha fet. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que la diagnosi és només una primera valoració de com està i  
partir d’aquí i des de l’Ajuntament s’hi ha d’afegir més volum a la diagnosi i llavors és quan es 
fa el Pla Local de Joventut; és a dir és com una plantilla per començar a treballar; i per això 
proposa que es reuneixin per aportar idees i anar-hi treballant. 
 
El Sr. Marc Calmet informa que mirant de recuperar la castanyada, fent un ball jove, per evitar 
que la gent marxi de Guardiola. 
 
La Sra. Olga Saus demana quin dia seria. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que seria el dia 31. 
 
La Sra. Olga Saus, demana si en relació a aquest tema podrien quedar un dia perquè tenen 
una proposat a fer. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que sí, i que la idea és que el jovent de la comarca vingui a 
Guardiola. 
 
Informa també que es van tornar a fer els autocars de Patum, amb motiu dels actes de 
commemoració del centenari de la Mare de Déu de Queralt, que han tingut molt èxit que s’evita 
d’aquesta manera que la gent agafi el cotxe. 
 
Informa que properament hi haurà una altra reunió per explicar el funcionament del DEA 
(desfibril·lador). 
 
Afegeix que aquests dies també hi ha hagut el “Paral·lel Festival”, que ha sigut un festival de 
música electrònica, que ha anat molt bé, i que han deixat el terreny en perfectes condicions. 
 
Informa que es van fer els actes de la diada del 11 de setembre, es va penjar la senyera, van  
cantar els segadors i van menjar coca amb xocolata. 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que en relació a aquest tema si es podria mirar de fer alguna cosa 
per tal que hi vagi més gent. 
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El r. Marc Calmet respon dient que efectivament hi havia molt poca gent. 
 
El Sr. Josep Lara, respon dient que amb els actes reivindicatius que s’organitzen darrerament 
des de l’Assemblea cada 11 de setembre, és difícil perquè la gent marxa. 
 
El Sr. Marc Calmet, respon dient que s’havia parlat amb els de l’Assemblea per fer algun acte 
el dia abans, però com  molts d’ells  havien de ser a la manifestació, no s’ha tirat endavant. 
 
El Sr. Ferran Sayes proposa estudiar fer lo de les torxes, el dia abans, que en alguns municipis 
funciona molt bé. 
 
El Sr. Calmet respon dient que questa era la seva idea des fa un parell d’anys, i es va fer una 
cosa similar per la caminada nocturna, i ho va organitzar l’Assemblea, i que de totes maneres 
es tindrà en compte i es proposarà. 
 
A nivell esportiu informa que s’ha demanat al Consell Esportiu que es faci un cros escolar al 
municipi  i que serà de cara al mes gener.  
 
Afegeix que en relació a l’esport escolar, s’ha parlat amb l’AMPA i juntament amb ells aquest 
any faran multiesport i s’implantarà una nova activitat que és el ping-pong, afegeix que s’havia 
parlat de fer escalada, però de moment encara no està clar. 
 
La Sra. Anabel Franco intervé i manifesta que estan pendents del monitoratge. 
 
La Sra. Olga Saus demana si el rocòdrom es pot utilitzar. 
 
El Sr. Calmet respon dient que la gestió anirà a càrrec de l’AJEC, i que per poder-hi anar s’ha 
de parlar amb els responsables de l’AJEC. 
 
La Sra. Olga Saus demana si aquest any no es farà la cursa del mercat del bolet que es va fer 
l’any passat. 
 
EL Sr. Marc Calmet respon dient que no, perquè ell voldria que ho organitzessin els del Consell 
Esportiu. 
 
Informa també que s’ha arreglat el camp de futbol, s’han tallat les males herbes des laterals 
s’han instal·lat les balles i s’han netejat les casetes. 
 
La Sra. Olga Saus demana si les casetes no són noves. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que els vestidors sí, però que a les casetes 6-7 hi havia 
acumulat molt material d’entitats, com ara de la Comissió de reis, i ara s’ha endreçat.  
 
Afegeix que s’ha pintat la tanca de la pista esportiva, es va fer la caminada nocturna, que va 
anar molt bé i com a novetat es va fer waterpolo per la Festa Major, i va anar molt bé i a la gent 
li va agradar molt. 
 
La Sra. Olga Saus exposa que personalment troba molt bé que es deixessin les porteries pels 
nens durant uns dies, perquè van disfrutar molt. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que de cara a l’any que ve es miraran de posar tota la 
temporada. 
 
Afegeix que hi va haver una cursa de descens amb patins de Coll de Pal, i que tot i no passar 
per dins del poble, va passar per dins del terme. 
 
La Sra. Olga Saus exposa que en relació al partit de futbol que es va fer durant la Festa Major, 
caldria habilitar més cadires. 
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El Sr. Marc Calmet respon dient que sí, que en van faltar, igual que també en van faltar per 
l’exhibició de gossos. 
 
El Sr. Alcalde intervé i manifesta que properament es col·locaran uns bancs al camps de futbol. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana com funciona el tema de les invitacions de l’Ultra Pirineu. 
 
El Sr. Marc Calmet respon dient que tos els Ajuntaments que són dins del recorregut de la 
cursa tenen dret a 5 invitacions, que enguany hi havia 7 persones interessades i s’havia de fer 
un sorteig, però dues persones van renunciar a participar a la Ultra i van decidir participar a la 
marató, on no hi havia límit d’invitacions. 
 
El Sr. Ferran Sayes demana si per tenir invitació s’han de dirigir a l’Ajuntament. 
 
El Sr. Lara respon dient que sí, però que a és a més aquest any per poder participar a l’Ultra 
Pirineu calia tenir acreditada una marató de muntanya i per tant calia complir els requisits fixats 
per l’organització. 
 
El Sr. Ferran Sayes respon dient que ell desconeixia el funcionament però que potser fóra 
convenient establir mecanismes per canalitzar-ho. 
 
La Sra. Olga Saus demana una valoració de la jornada de patrimoni. 
 
El Sr. Lara respon dient que ha anat molt be, que a la Mina hi van anar uns 130 visitants, i al 
castell aproximadament uns 30 visitants. 
 
La Sra. Olga Saus demana si del Castell també se’n va fer difusió al Facebock i a la web. 
 
El Sr. Lara respon dient que al Facebock, no es considera el canal oficial, que el canal oficial és 
la web on si que hi estaven penjades. 
 
La Sra. Olga Saus exposa que l’entitat Torre de Guaita va demanar l’entrada gratuïta al 
Monestir de Sant Llorenç, amb motiu del camp de treball i se’ls va dirigir a l’Agència i no els van 
concedir la gratuïtat; i que tenint en compte que l’Ajuntament utilitza el Monestir per fer actes, 
creu que haguera hagut de lluitar per tal que aquest jovent que està treballant el poble 
tinguessin la gratuïtat i hi poguessin anar. 
 
El Sr. Lara respon dient que tenen raó, però que hi ha una normativa i que és per tothom . 
 
La Sra. Olga Saus manifesta que quan es fa nits musicals l’entitat hi entra gratuïtament. 
 
El Sra. Lara respon dient que hi col·labora l’Ajuntament també. 
 
El Sr. Ferran Sayes manifesta que també l’Ajuntament podria col·laborar-hi i procurar 
aconseguir la gratuïtat de l’entrada al Monestir pels del camp de treball 
 
 
6) PRECS, PREGUNTES I INTERPEL·LACIONS 

 
S’han fet conjuntament amb els informes d’Alcaldia. 
 
 
I no havent-hi d’altres assumptes a tractar s’aixeca la sessió essent les 21:10 h, de tot el qual 
s’estén la present acta per mi la secretària que dono fe.  


