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ESBORRANY D’ACTA  
 
 
ÒRGAN 
• Ple municipal 
 
IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ  
 
Data: 06/09/2012 20:30:00 
Número : PLE2012/11 
Caràcter: Ordinari 
Temps de celebració:  
 

Constitució: 20:30  
Aixecament: 21:30  

 
Assistents  
GENDRAU FARGUELL, JULI (CiU) 
IGLESIAS TRASERRA, MARIBEL (CiU) 
BAJONA RIU, RAMON (CiU) 
MEDINA MOLINA, CONCEPCIÓ (CiU) 
SALVADOR FÀBREGAS, SILVIA ( ) 
GUIU VENTURÓS, ÀNGEL (CiU) 
GORGAS TORNER, RAMON (CiU) 
VEGAS BAUTISTA, JAUME (CiU) 
CAMPS GARCIA, RAMON (PSC) 
ALTARRIBA GORGAS, ERMÍNIA (PSC) 
PARERA ORRIOLS, JORDI (PSC) 
SÁNCHEZ CALLE, DANIEL (PSC) 
GUIJARRO CASAS, ANNA MARIA (CUP) 
RIBERA TONEU, FRANCESC (CUP) 
LOPEZ NOGUERA, JOAN ANTONI (PP) 
CALDERER TORRESCASANA, MARIA QUERALT (CiU) 
 

Absents  
CAMPS CERVERA, ORIOL (CUP) 
 
President  
 
Juli Gendrau i Farguell, alcalde - president. 
 
Secretari 
 
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari 
 
Interventor 
 
Florenci Torrents i Gonfaus, interventor municipal 
 
QUÒRUM 
 
Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté 
durant el seu transcurs. 
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CONVOCATÒRIA 
 
Primera 
 
S’excusa la presència del Sr. Oriol Camps per estar de vacances. 
 
 
ASSUMPTES CONEGUTS 
 
Propostes de secretaria  
 
ACTES 
 

1. Lectura i aprovació de l'acta de les sessions an teriors.  
 
1.1. PLE2012/9 Ordinari 05/07/2012. 
 
Esmenes d’errors: La Sra. Anna Guijarro presenta la següent esmena: 
 
3.4.1.6. Moció que presenta el grup municipal de la CUP sobre la disminució de la 
subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya per les escoles bressol municipals. 
 
En l'apartat de les deliberacions.  
Canviar: 
Sra. Guijarro.- Manifesta que accepten les esmenes proposades per l’equip de govern. 
 
Per: 
Sra. Guijarro: Considera que haurien de ser totalment assumible parlar de l'educació i 
la sanitat com a pilars bàsics de la societat. Com també, constatar que una nova 
retallada comporta un atac frontal contra el model educatiu pel qual hem lluitat durant 
anys. Ara bé, per tal de que tiri endavant la moció, accepten les esmenes proposades 
per l'equip de govern. 
 
Votació:  
 
Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària del ple municipal núm. 
2012/9, de 5 de juliol de 2012, s’aprova amb l’esmena presentada, amb l’abstenció del 
Sr. Francesc Ribera i Toneu, atès que no va assistir a la sessió, amb el següent 
resultat:  
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 1 
vot del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: 1 vot del grup municipal de la CUP 
 

 

1.2. PLE2012/10 Extraordinari 17/07/2012. 
 

Esmenes d’errors: No se’n produeixen. 
 
Votació:  
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Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària del ple municipal 
núm. 2012/10, de 17 de juliol de 2012, s’aprova amb l’abstenció de la Sra. Anna Maria 
Guijarro i Casas, atès que no va assistir a la sessió, amb el següent resultat: 
 

Vots a favor: 9 vots del  grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 1 
vot del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: 1 vot del grup municipal de la CUP 
 
 
Propostes de la comissió informativa municipal  
 
2. Propostes  
 
2.1. SERVEIS TRANSVERSALS  
 
2.1.1. SECRETARIA  
 

2.1.1.1. Festes locals 2013.     
 
PROCEDIMENT 

 
PRP2012/1394 

FESTES LOCALS 2013 
 
MOTIVACIÓ 
 
1. Vista a provisió del Departament d’empresa i ocupació demanant que per part de 
l’Ajuntament es proposi els dos dies de festes locals per a l’any 2013. 
 
2. Atès que tradicionalment la festa locals a Berga s’escau en el dijous de Corpus i per 
la Gala de Queralt, però aquesta darrera s’escau en diumenge. 
 
3. Atès que l’article 46 del Reial decret 2001/1983, de 28 de juliol, sobre regulació de la 
jornada de treball, jornades especials i descans. 
 
DISPOCIÓ 
 
El ple municipal acorda,  
 
Primer .- Proposar al Conseller d’empresa i ocupació de la Generalitat de Catalunya 
com a festes locals per a l’any 2013 a Berga les següents dates: 

- 30 de maig de 2013 (dijous de Corpus). 
- 3 de juny de 2013 (dilluns després de Corpus) 

 
Segon .- Establir que de cara al proper exercici s’incorpori un procés de participació 
ciutadana, mitjançant consulta, per a l’elecció del segon festiu local, entenent-se com a 
primer festiu el dijous de Corpus. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Francesc Ribera de la CUP exposa la seva conformitat amb la data proposada i 
que seria una bona ocasió per iniciar processos de participació ciutadana.   
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El Sr. Alcalde li contesta que es podria comprometre a fer-ho però de cara a l’any 
vinent, donat que per aquest any no hi ha temps ja que la data de presentació és 
abans del 30 de setembre i que s’està ultimant la implantació del procés de 
participació ciutadana. Demana que l’acord inclogui que l’any que ve es faci amb el 
procés de participació ciutadana. 
 
La Sra. Ermínia Altarriba diu que està d’acord amb la implantació del procés de 
participació ciutadana per l’any vinent i al tenir un cost econòmic que es comenci per 
temes que tinguin una certa rellevància. Afegeix que els canvis de data en les festes 
que es proposin es fixin totes en dilluns ja que optimitzar el calendari és important de 
cara al sector industrial i turístic. 
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb la inclusió del punt segon, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 
2.1.1.2. Delimitació dels termes municipals d'Avià i Berga: acta de els 
operacions.  
 
PROCEDIMENT 

 
PRP2012/1409 

 

DELIMITACIÓ DELS TERMES MUNICIPALS D'AVIÀ I BERGA: ACTA DE ELS OPERACIONS. 
 
MOTIVACIÓ 
 
El dia 23 de juliol es va signar l’acta de  les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Avià i de Berga, que s’adjunta com annex a l’acte. 
 
El dia 23 de juliol de 2012 el secretari va emetre l’informe que es transcriu a 
continuació: 
 
“INFORME DE SECRETARIA 
 
Antecedents de fet: 
Atès que en data 23 de juliol de 2012, les comissions de delimitació dels termes municipals de 
Berga i Avià, es varen reunir per tal de procedir ala signatura de la corresponent Acta de 
delimitació entre ambdós termes. Vist que un cop seguits els tràmits administratius procedents 
es va arribar a consensuar el text que figura en l’Annex de l’Acord (PRP 2012/1049). 
 
En aquest sentit, i d’acord amb l’Acta esmentada (pag. 5 de 26) les dues comissions mostren el 
seu DESACORD en el traçat de la línia del terme (fites 7, 8 i 9). En la resta les dues comissions 
es mostren d’acord. 
 
Legislació aplicable: 
- arts 12 i 47.2.c de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local 
- arts. 54 del Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local 
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- 25 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 
-  28.1 i 2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució i la 
demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les 
mancomunitats de Catalunya 
 
Consideracions jurídiques: 
D’acord amb l’art. 47.2.c de la LBRL aquest Acord s’ha prendre mitjançant majoria absoluta del 
nombre legal de membres del Ple de la Corporació. Així doncs, en tractar-se d’una majoria 
especial és necessària l’emissió de l’informe previ del Secretari de la Corporació (art. 54 
TRRL). 
 
Vist que el procediment administratiu a seguir, és el marcat pels articles 27 i ss. del Decret 
244/2007 pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les 
entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. De manera que un 
cop realitzades les operacions de fitació per part d’ambdues comissions, i d’acord amb els 
tècnics del Departament de Governació,  correspondrà als plens dels dos ens locals que 
acordin l’aprovació de l’Acta de delimitació, per majoria absoluta del nombre legal de membres 
de la Corporació, en el termini de tres mesos a comptar des de la data de la realització de les 
operacions de delimitació.. Seguidament, el Departament de Governació ha de procedir a la 
seva publicació al DOGC, i la delimitació s’ha d’incloure en el mapa municipal corresponent. 
Aquest acte s’ha de realitzar en el termini d’un mes des de la recepció dels acords. 
 
No obstant això, a les fites núm. 7, 8 i 9 hi desacord per les dues comissions. Així doncs, i 
d’acord amb allò establert pels arts. 31.5 i 32.2 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, que 
regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals 
descentralitzades i les mancomunitats de Catalunya, es preveu expressament: 
 

- En cas de desacord, els Ajuntaments hauran d’aportar tota la documentació 
acreditativa de la delimitació proposada. 

- I quan hi ha desacord entre els ajuntaments, la Direcció General d’Administració Local 
haurà d’elaborar un INFORME PROPOSTA sobre les diverses propostes de delimitació 
que sotmetrà a informe de la Comissió de delimitació territorial i dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. 

 
Conclusió: 
 
D’acord amb els antecedents relacionats i la legalitat vigent, és procedent tramitar l’expedient, i 
en el seu cas, aprovació de l’Acta de delimitació dels termes municipal de Berga i Avià. Però en 
referència a les fites en què s’està en desacord s’ha d’aportar la documentació acreditativa de 
la delimitació proposada per aquest Ajuntament per tal que es procedeix per part de la Direcció 
general d’Administració Local a el·laborar l’informe-proposta que ha de sotmetre a informa de la 
Comissió de delimitació territorial i dictamen de la Comissió Jurídica Assessora. 
 
És el que informa aquesta Secretaria, no obstant això el Ple en l’exercici de les seves 
atribucions, decidirà el que consideri procedent. 
 
El Secretari 
Antoni Pérez i Zúñiga 
Berga, a 23 de juliol de 2012” 
 
DISPOSICIÓ 
 
El ple de la corporació acorda: 
 
Primer .- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals 
d’Avià i de Berga que consta com a annex a aquest acta. 
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Segon .- Trametre al Departament de governació i relacions institucionals la 
documentació acreditativa de la delimitació proposada per l’Ajuntament de Berga, per 
tal que per part de la Direcció general d’Administració elabori l’informe-proposta que ha 
de sotmetre a informe de la Comissió de delimitació territorial i dictamen de la 
Comissió Jurídica Assessora. 
Tercer .- Comunicar aquest acord al Departament de governació i relacions 
institucionals de la Generalitat de Catalunya. 
 
Annex a l’acord núm. 1: Acta de les operacions de delimitació entre els termes 
municipals d’Avià i Berga. 
 
ANNEX 1 
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Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde exposa que hi va haver un seguit d’actes de replanteig de situacions, 
aprovant-se una acta signada per l’Ajuntament de Berga i per l’Ajuntament d’Avià, amb 
alguna disconformitat entre les dues parts havent de resoldre la Comissió Territorial 
del Departament de Governació, la qual és la que se sotmet a l’aprovació del ple. 
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb la inclusió del punt segon, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 
2.1.1.3. Dissolució del Consorci de Turisme de l'Al t Berguedà.  
 
PROCEDIMENT 

PROPOSTA A JGL I PLE - INFORME I CERTIFICAT 2012/120  

PRP2012/1443 

Dissolució del consorci de Turisme de l'Alt Berguedà 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Berga en sessió del dia 09/11/2000 va acordar aprovar 
inicialment la constitució del Consorci de Turisme de l’alt Berguedà, així com els 
Estatuts pels quals s’haurà de regir. Esdevenint definitivament aprovats en no 
presentar-se cap reclamació i/o al·legació al respecte, procedint  a la publicació dels 
acords definitius en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Número 160 de 
data 5 de juliol de 2001. 
 
En data vint-i-quatre de juliol de dos mil u  es va celebrar l’acta de constitució del 
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà.  
 
L’article 6 dels Estatuts, recull les finalitats del Consorci, constituint l’objectiu essencial 
del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat el desenvolupament territorial a través de la 
preservació del patrimoni, la revaloració urbanística i la reactivació sòcio-econòmica 
del sistema de colònies tèxtils i municipis que constitueixen el Consorci del Parc Fluvial 
del Llobregat.  
 
L’article 37, Dissolució del Consorci, preveu:  
 
El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les 

dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords 
esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de separació, d’acord 
amb l’establert a l’article 35. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé 

inoperant. 
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e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de 
liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i entitats 
consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès 
públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al 
llarg de la durada del Consorci. 
 
També l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, disposa:  
 
Article 324. Dissolució i liquidació 
 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, per 
alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
 
2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, per la 
majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents 
dels seus membres.  L'esmentat acord ha de determinar la forma en què s'hagi de 
procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades. 
 
L’article 313.2 del ROAS es remet a la tramitació general per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre i sotmet tots els acords a una informació pública de 
trenta dies.    
 
Donat que avancem cap a un futur que serà marcat especialment per l’acceleració, la 
innovació i la cooperació, on, alhora, la concertació territorial i la unitat d’acció 
esdevindran dos elements fonamentals per bastir un nou model de desenvolupament 
sostenible i competitiu a llarg termini. 
 
Davant que el sector públic al Berguedà ha d’assolir una major eficàcia de gestió i 
optimitzar els recursos escassos per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i 
augmentar la competitivitat de l’economia, cal afrontar la necessitat i l’oportunitat de 
passar de la falta de cohesió territorial d’organismes existents, cap a la gestió 
estratègica unificada en el marc d’un sol ens. Un repte que a banda de basar-se en la 
pluralitat i la concertació público-privada, ha d’implicar el lideratge i recollir el paper 
aglutinador del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Per tot això, després de l’enorme utilitat dels diferents ens públics que han operat a la 
comarca del Berguedà com el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, el 
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, el Consorci del Parc Fluvial,  patronats 
comarcals,etc.,davant la necessitat d’afrontar els nous reptes des l’eficiència, l’eficàcia, 
la concertació,i la proximitat, fa que sigui necessària vertebració d’una agència de 
desenvolupament del Berguedà.   
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Per tal d’articular-la, l’ens que d’ara en endavant s’anomenarà Agència de 
Desenvolupament Comarcal es creu pertinent modificar i transformar els estatuts  del 
Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, per tal d’aprofitar i emprar les 
seves infraestructures i/o immobilitzat existent , a la vegada que serveixi per aglutinar 
en un únic projecte tota la experiència i sinergies acumulades de tots els agents 
i  entitats implicades en la creació de la nova agencia. 
 
L’agència, doncs, significa una fita històrica de concertació territorial al Berguedà, i, 
alhora, un  compromís inequívoc per tal de treballar de forma conjunta i consensuada, 
de detectar les necessitats, de coordinar i planificar les polítiques, i, en definitiva, de 
construir un desenvolupament comarcal competitiu, intel·ligent i sostenible.  
 
Com a pas necessari per a la integració de tots els agents de la comarca en aquesta 
Agència, s’ha de procedir a la dissolució i liquidació dels actuals consorcis.  
 
Atès l’acord del Consell General del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà del dia 25 
de juliol, sobre dissolució del Consorci. 
 
DISPOSICIÓ 
 
El ple de la corporació acorda: 
 

Primer .- Ratificar inicialment l’acord de dissolució del Consorci de Turisme de l’Alt 
Berguedà, adoptat pel Consell General del Consorci el dia 25 de juliol de 2012. 
 
Segon.- Sotmetre els present Acord de dissolució al tràmit d’informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’anuncis i pàgina 
web de l’Ajuntament de Berga, iniciant-se el termini d’informació pública el dia següent 
al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, al present acord de dissolució del Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, 
s’entendrà definitivament aprovat el present acord, i es procedirà a publicar el 
corresponent anunci. 
 
Quart.- Comunicar els anteriors acords a l’esmentat Consorci i als integrants del 
mateix. 
 
Cinquè.- Publicar anunci de la separació definitiva del Consorci de turisme en el 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Deliberacions: 
 
A petició de l’alcalde, es deliberarà conjuntament amb el punt següent. 
 
Votacions:  
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria absoluta del nombre 
legal dels membres consistorials amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
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Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 

2.1.1.4. Dissolució del Consorci del Parc Fluvial d el Llobregat  
 
PROCEDIMENT 

PROPOSTA A JGL I PLE - INFORME I CERTIFICAT 2012/119  

PRP2012/1442 

Dissolució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament de Berga en sessió del dia 03.10.02 va acordar aprovar 
inicialment la constitució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, així com els 
Estatuts pels quals s’havien de regir. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es varen presentar al·legacions i l’acord queda 
aprovat definitivament en data.  
 
Els Estatuts del Consorci apareixen publicats al BOP de Barcelona, número 126, de 27 
de maig de 2003. 
  
En data 11 de juny de 2003 es va celebrar l’acta de constitució del Consorci del Parc 
Fluvial del Llobregat.  
 
L’article 6 dels Estatuts, recull les finalitats del Consorci, constituint l’objectiu essencial del 
Consorci del Parc Fluvial del Llobregat el desenvolupament territorial a través de la 
preservació del patrimoni, la revaloració urbanística i la reactivació sòcio-econòmica del 
sistema de colònies tèxtils i municipis que constitueixen el Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat.  
 
L’article 37,Dissolució del Consorci, preveu:  
 
El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim de les dues 

terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir-se els acords esmentats, cada 
ens consorciat conservarà el seu dret de separació, d’acord amb l’establert a l’article 
35. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci esdevé inoperant. 
e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma de liquidar el 
seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i entitats consorciades, 
basant-se en la ponderació dels criteris de preservació de l’interès públic i d’equitat respecte 
a les aportacions que hagi efectuat cada ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 
 
També l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 179/1995 de 13 de juny, disposa:  
 
Article 324. Dissolució i liquidació 



 
 
 
 

 

 
ACTA DEL PLE 11/2012, de 6 de setembre de 2012 . 39 

1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, per 
alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, per la 
majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans competents 
dels seus membres.  L'esmentat acord ha de determinar la forma en què s'hagi de 
procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió de les obres i 
instal·lacions existents a les administracions consorciades. 
 
L’article 313.2 del ROAS es remet a la tramitació general per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre i sotmet tots els acords a una informació pública de 
trenta dies.    
 
Donat que avancem cap a un futur que serà marcat especialment per l’acceleració, la 
innovació i la cooperació, on, alhora, la concertació territorial i la unitat d’acció 
esdevindran dos elements fonamentals per bastir un nou model de desenvolupament 
sostenible i competitiu a llarg termini. 
 
Davant que el sector públic al Berguedà ha d’assolir una major eficàcia de gestió i 
optimitzar els recursos escassos per tal de millorar la qualitat de l’ocupació i 
augmentar la competitivitat de l’economia, cal afrontar la necessitat i l’oportunitat de 
passar de la falta de cohesió territorial d’organismes existents, cap a la gestió 
estratègica unificada en el marc d’un sol ens. Un repte que a banda de basar-se en la 
pluralitat i la concertació público-privada, ha d’implicar el lideratge i recollir el paper 
aglutinador del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Per tot això, després de l’enorme utilitat dels diferents ens públics que han operat a la 
comarca del Berguedà com el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, el 
Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, el Consorci del Parc Fluvial,  patronats 
comarcals,etc.,davant la necessitat d’afrontar els nous reptes des l’eficiència, l’eficàcia, 
la concertació,i la proximitat, fa que sigui necessària vertebració d’una agència de 
desenvolupament del Berguedà.   
 
Per tal d’articular-la, l’ens que d’ara en endavant s’anomenarà Agència de 
Desenvolupament Comarcal es creu pertinent modificar i transformar els estatuts  del 
Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, per tal d’aprofitar i emprar les 
seves infraestructures i/o immobilitzat existent , a la vegada que serveixi per aglutinar 
en un únic projecte tota la experiència i sinergies acumulades de tots els agents 
i  entitats implicades en la creació de la nova agencia. 
 
L’agència, doncs, significa una fita històrica de concertació territorial al Berguedà, i, 
alhora, un  compromís inequívoc per tal de treballar de forma conjunta i consensuada, 
de detectar les necessitats, de coordinar i planificar les polítiques, i, en definitiva, de 
construir un desenvolupament comarcal competitiu, intel·ligent i sostenible.  
 
Com a pas necessari per a la integració de tots els agents de la comarca en aquesta 
Agència, s’ha de procedir a la dissolució i liquidació dels actuals consorcis.  
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Atès l’acord del Consell General del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat del dia 26 
de juliol de 2012, sobre dissolució del Consorci. 
 
Vist els informe del Secretari i l’interventor Municipals. 
 
DISPOSICIÓ 
 
El Ple de la Corporació acorda: 
 
Primer .- Ratificar inicialment l’acord de dissolució del Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat, adoptat pel Consell General del Consorci el dia 26 de juliol de 2012. 
 
Segon.- Sotmetre els present Acord de dissolució al tràmit d’informació pública pel 
termini de trenta dies hàbils mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona, el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el tauler d’anuncis i pàgina 
web de l’Ajuntament de Berga, iniciant-se el termini d’informació pública el dia següent 
al de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona. 
 
Tercer.- Transcorregut el període d’informació pública sense haver-se presentat 
al·legacions, al present acord de dissolució del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat, 
s’entendrà definitivament aprovat el present acord, i es procedirà a publicar el 
corresponent anunci. 
 
Quart.- Comunicar els anteriors acords a l’esmentat Consorci i als integrants del 
mateix. 
 
Cinquè.- Publicar anunci de la separació definitiva del Consorci en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona i en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde proposa tractar els dos temes alhora i, si convé, votar-los per separat. 
Tots dos Consorcis van aprovar a finals de juliol la seva dissolució amb l’objectiu 
d’unificar-se tots dos en una Agència única que gestionés el que és el 
desenvolupament econòmic de la Comarca i ara se sotmet al tràmit d’informació. Els 
votarem una vegada conjuntament perquè és el mateix tema, però que consti. 
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria absoluta del nombre 
legal des membres consistorials, amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 
 
2.1.2. PERSONAL  
 

2.1.2.1. Mesures d'austeritat per a contribuir a la  contenció de la despesa 
pública.  
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PROCEDIMENT 
 

PRP2012/1564 
 

MESURES D'AUSTERITAT PER A CONTRIBUIR A LA CONTENCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA.  
 
MOTIVACIÓ 
 
Basant-se en els criteris d’austeritat i rigor que ens exigeix a tots la situació econòmica 
actual, per part d’aquesta Alcaldia Presidència, s’ha decidit proposar al Ple de la 
Corporació una sèrie de mesures que essent de la seva competència puguin ajudar a 
contribuir a la contenció de la despesa. 
 
En aquest sentit l’Alcaldia, al capdavant de l’equip de govern, considera que 
l’establiment d’unes noves retribucions per als càrrec d’Alcalde de l’Ajuntament de 
Berga, i del personal eventual i dels titulars dels òrgans superiors i directius, dels seus 
organismes autònoms i de les seves empreses públiques, experimentaran una 
reducció amb la finalitat d’adaptar-se a les previsions que per al conjunt dels empleats 
públics que efectua l’article 2 del Reial Decret-Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures 
per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competivitat, amb una 
tendència a la baixa per tal fer realitat la consecució d’un estalvi més gran per les 
arques municipals. 
 
Atès l’informe de Secretaria de data 22 d’agost, que a continuació es transcriu 
literalment: 
 
“Antecedents de fet: 
 
Atès la proposta d’alcaldia Núm. 2012/1564, sobre les MESURES D’AUSTERITAT PER CONTRIBUIR A 
LA CONTENCIÓ DE LA DESPESA PÚBLICA. 
 
Legislació aplicable: 
 

- Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local. 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les disposicions 

legals vigents en matèria de règim local 
- 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. 
- Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 

Hisendes Locals. 
- Reial Decret-Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i 

el foment de la competitivitat. 
- ROM de l’Ajuntament e Berga 
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d’organització i 

funcionament  dels ens locals 
 
Informe: 
 
Vist el Butlletí oficial de l’Estat de data 14 de juliol d’enguany, es va publicar el Reial decret Llei 20/2012, 
de 13 de juliol, de mesures per garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat. Aquesta 
Reial-Decret estableix: 
 
“Article 2. Paga extraordinària del mes de desembre de 2012 del personal del sector públic. 
 
1. L'any 2012 el personal del sector públic definit en l'article 22. Un de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de 
pressupostos generals de l'Estat, veurà reduïda seves retribucions en les quanties que correspongui 
percebre al mes de desembre com a conseqüència de la supressió tant de la paga extraordinària com de 
la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents d'aquest mes. 
 
2. Per fer efectiu el que disposa l'apartat anterior, s'adoptaran les següents mesures: 
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2.1 El personal funcionari no percebrà al mes de desembre les quantitats a què es refereix l'article 
22.Cinco.2 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat per a l'any 2012 en 
concepte de sou i triennis. 
 
Tampoc es percebrà les quanties corresponents a la resta dels conceptes retributius que integren tant la 
paga extraordinària com la paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents del 
mes de desembre, i, en aquest cas, acordar per cada Administració competent que aquesta reducció 
s'executi de manera prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir 
de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. 
 
2.2 El personal laboral no percebrà les quantitats en concepte de gratificació extraordinària en ocasió de 
les festes de Nadal o paga extraordinària o equivalent del mes de desembre de l'any 2012. Aquesta 
reducció comprendrà la de tots els conceptes retributius que formen part d'aquesta paga d'acord amb els 
convenis col · lectius que siguin aplicables. 
 
L'aplicació directa d'aquesta mesura es realitzarà a la nòmina del mes de desembre de 2012, sense 
perjudici que pugui alterar la distribució definitiva de la reducció en els àmbits corresponents mitjançant la 
negociació col · lectiva, podent, en aquest cas, acordar que aquesta reducció es s'executi de manera 
prorratejada entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor 
d'aquest Reial decret llei. 
 
La reducció retributiva establerta en l'apartat 1 d'aquest article també és aplicable al personal laboral d'alta 
direcció, el personal amb contracte mercantil i en no acollit a conveni col · lectiu que no tingui la 
consideració d'alt càrrec. 
 
3. La reducció retributiva continguda en els apartats anteriors és aplicable, així mateix, al personal de les 
fundacions del sector públic i dels consorcis participats majoritàriament per les administracions que 
integren el sector públic, així com al del Banc d'Espanya i personal directiu i resta de personal de les 
mútues d'accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social i de les seves entitats i 
centres mancomunats. 
 
4. Les quantitats derivades de la supressió de la paga extraordinària i de les pagues addicionals de 
complement específic o pagues addicionals equivalents d'acord amb el que disposa aquest article es 
destinaran a exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col · 
lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció al que estableix la Llei 
Orgànica 2/2012, d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera i en els termes i amb l'abast que es 
determini en les corresponents lleis de pressupostos. 
  
5. En aquells casos en què no es contempli expressament en el seu règim retributiu la percepció de 
pagues extraordinàries o es percebin més de dues l'any es reduirà una catorzena part de les retribucions 
totals anuals exclosos incentius al rendiment. Aquesta reducció es prorratejarà entre les nòmines 
pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret llei. 
 
6. El que disposen els apartats anteriors no és aplicable a aquells empleats públics les retribucions per 
jornada completa, exclosos incentius al rendiment, no arriben en còmput anual 1,5 vegades el salari 
mínim interprofessional que estableix el Reial Decret 1888/2011, de 30 de desembre. 
 
7. Aquest article té caràcter bàsic i es dicta a l'empara del que disposen els articles 149.1.13. ª i 156.1 de 
la Constitució.” 
 
Per la seva banda, l'article 4.1, en referir-se la paga extraordinària del mes de desembre de 2012 dels alts 
càrrecs, indica: 
 
“1. Als alts càrrecs del Govern de la Nació, dels seus òrgans consultius, dels membres del Consell 
General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional i del Tribunal de Comptes, les retribucions no 
contemplen expressament, entre els seus conceptes retributius, el de paga extraordinària o equivalent, 
se'ls reduirà una catorzena part de les retribucions totals anuals que figuren en els articles 24. Un i 25 de 
la Llei 2/2012, de 29 d'abril, de pressupostos generals de l'Estat per a 2012. Aquesta minoració es 
prorratejarà entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor 
d'aquest Reial decret llei. 
 
2. La reducció que preveu l'article 2 d'aquest Reial decret llei és aplicable als secretaris d'Estat, 
subsecretaris, directors generals i assimilats, així com als consellers permanents i secretari general del 
Consell d'Estat en els mateixos termes que el personal funcionari al servei de l'Administració General de 
l'Estat. 
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 Al personal inclòs en l'article 24.Tres de la Llei 2/2012 de Pressupostos Generals de l'Estat per al 2012, 
se li aplicarà igualment el que preveu l'article 2 d'aquest Reial decret llei, es procedirà a la supressió de la 
paga extraordinària del mes de desembre o, de no existir aquesta paga extraordinària, a la minoració 
d'una catorzena part de les seves retribucions anuals totals, es prorratejarà la esmentada minoració entre 
les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de l'entrada en vigor d'aquest Reial 
decret Llei 
 
 3. El que disposa aquest article també és aplicable al Defensor del Poble.” 
 
Veiem doncs que els preceptes transcrits no són d'aplicació als membres de les corporacions locals amb 
dedicació exclusiva, ja que ni són funcionaris, ni laborals, ni alts càrrecs, ni formen part del sector públic 
als efectes de supressió de la paga extra, al contrari del que succeeix en l'article primer del Reial Decret 
Llei que, en regular el règim d'incompatibilitats de pensions indemnitzatòries, prestacions compensatòries 
i percepcions similars, indica expressament que «a això, es considera també activitat en el sector públic la 
desenvolupada per els membres electius de les Corts Generals, de les assemblees legislatives de les 
comunitats autònomes i de les corporacions locals (...) » 
 
En referència al personal eventual: 
 
El Reial Decret Llei de mesures urgents 20/2012, estipula que es suprimeix durant l'any 2012 la paga 
extraordinària del mes de desembre i la paga addicional de complement específic o pagues addicionals 
equivalents del mes de desembre. Les quantitats derivades d'aquesta supressió es poden destinar en 
exercicis futurs a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d'assegurança col · lectiva que 
incloguin la contingència de jubilació, sempre que es prevegi el compliment dels objectius d'estabilitat 
pressupostària que estableix la Llei Orgànica 2/2012 , d'estabilitat pressupostària i Sostenibilitat Financera 
i en els termes i amb l'abast que es determini en les corresponents lleis de pressupostos.    
 
 L'article 2 de la disposició esmentada determina que l'any 2012 el personal del sector públic definit en 
l'article 22. Un de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l'Estat, veurà reduïda les 
seves retribucions en les quanties que correspongui percebre al mes de desembre com a conseqüència 
de la supressió tant de la paga extraordinària com de la paga addicional de complement específic o 
pagues addicionals equivalents d'aquest mes. A continuació fa referència al personal funcionari i al 
personal laboral, però respecte de l'àmbit local, ni cita al personal eventual ni considera a Alcaldes i 
regidors dins dels «alts càrrecs» que defineix l'article 4.     
 
Ni la legislació estatal amb caràcter general, ni la de pressupostos de manera particular es refereixen a 
les retribucions del personal eventual ni a les assignacions dels membres de les corporacions locals, la 
Llei de bases del règim local determina que el nombre, característiques i retribucions del personal 
eventual serà determinat pel Ple de cada corporació, al començament del seu mandat. Aquestes 
determinacions només es poden modificar amb motiu de l'aprovació dels pressupostos anuals.    
 
Conclusió: 
 
Sembla que el Reial Decret Llei no es refereix a uns ni a altres, per la qual cosa, és el Ple de cada 
corporació el qual, de manera voluntària, ha de resoldre sobre aquesta supressió. 
 
No obstant això, l’òrgan municipal competent amb millor criteri, resoldrà allò que consideri més escaient. 
 
El Secretari, 
Antoni Pérez i Zúñiga 
Berga a 22 d’agost de 2012” 
 
DISPOSICIÓ 
 
El ple municipal acorda,  
 
PRIMER.-  
 

A) Les retribucions corresponents a l’any 2012 de l’Alcalde de Berga, del personal 
eventual de l’Ajuntament de Berga, dels titulars dels òrgans superiors i directius 
dels seus organismes autònoms i de les seves empreses públiques, 
experimentaran una reducció amb la finalitat d’adaptar-se a les previsions que 
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per al conjunt dels empleats públics que efectua l’article 2 del Reial Decret-Llei 
20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantitzar l’estabilitat pressupostària 
i de foment de la competivitat, i que compendrà la supressió tant de la paga 
extraordinària de Nadal, així com de la paga addicional de complement 
específic o pagues addicionals equivalents. 

B) En aquells casos en que no es contempli expressament en el seu règim 
retributiu la percepció de pagues extraordinàries o se’n percebin més de dos a 
l’any, es reduirà una catorzena part de les retribucions totals anuals per a l’any 
2012, exclosos els incentius al rendiment. Aquesta reducció serà prorratejada 
entre les nòmines pendents de percebre en el present exercici a partir de 
l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol, d’acord amb allò 
que s’estableix en el seu article 2.5 

 
SEGON.-  Les quantitats derivades de la supressió de les pagues extraordinàries dels 
que tinguin la consideració d’empleats públics, es destinaran en exercicis futurs a 
realitzar aportacions a plans de pensions o contractes de assegurança col.lectiva que 
incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, amb subjecció allò que 
s’estableix a la Llei Orgànica 2/ 2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera i en els termes i amb l’abast que es determini en les corresponents lleis de 
pressupostos. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde exposa que degut al Real Decret que el Govern d’Espanya va aprovar el 
mes de juliol que suprimia la paga extraordinària de Nadal al personal de 
l’administració. Així doncs, proposa que a l’Ajuntament de Berga també se suprimeixi a 
l’Alcalde, al personal eventual i als titulars dels òrgans superiors i directius de les 
empreses i dels ens autònoms municipals.  
 
Els Sr. Ramon Camps, del PSC, diu que hi votaran a favor tot i estar en contra de la 
mesura del Govern Estatal ja que incideix sempre en els mateixos tot i haver-hi altres 
llocs d’on treure diners. 
 
La Sra. Anna M. Guijarro, de la CUP, diu que s’abstindran en la votació perquè no 
estan d’acord en què les mesures d’austeritat passin per retallar sous. 
 
El Sr. Joan Antoni López, del PP, diu que hi votarà a favor perquè li sembla una bona 
mesura. 
 
Votacions:  
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC i 1 
vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: 2 vots del grup municipal de la CUP 
 
 
2.1.3. ALCALDIA  
 

2.1.3.1. Acord de l'Ajuntament de Berga per demanar  l'aplicació en matèria d'IBI 
a les carreteres o autovies subjectes a peatges a l 'ombra.  
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PROCEDIMENT 

 
PRP2012/1480 

 

ACORD DE L'AJUNTAMENT DE BERGA PER DEMANAR L'APLICACIÓ EN MATÈRIA D'IBI A LES 
CARRETERES O AUTOVIES SUBJECTES A PEATGES A L'OMBRA 
 
MOTIVACIÓ 
 
1. L’any 2008, l‘Audiència Nacional va resoldre que una autovia madrilenya havia de 
tenir valor cadastral a efectes d’IBI perquè s’entenia que l’aprofitament de la carretera 
era públic, però no gratuït, precisament perquès estava finançada mitjançant el peatge 
a l’ombra. 
 
2. L’article 61.5.a de la llei d’hisendes locals (RDL 2/2004) estableix que no estan 
subjectes a l’Impost sobre béns immobles, entre d’altres, les carreteres, sempre que 
siguin d’aprofitament públic i gratuït. 
 
3. En els darrer temps s’ha imposat la inversió en noves carreteres amb el sistema de 
concessió o ‘peatge a l’ombra’. 
 
4. Es planteja la qüestió e si aquestes vies estan subjecte a l’impost municipal, en tant 
qu es discuteix, si entren e el supòsit de carreteres d’aprofitament públic i gratuït que 
es requereix per a que n’estiguin exemptes. 
La sentència de l’Audiència Nacional de 2 de desembre de 2008 va resoldre tot dubte 
establint que per a determinar si existeix o no aprofitament gratuït és necessari 
examinar si el concessionari rep alguna contraprestació per l’ús de l’autovia. 
La conclusió de la sentència és que en el sistema de concessió, mitjançant el qual una 
administració pública satisfà unes quantitats en concepte de subvenció al 
concessionari, calculada en funció del nombre de vehicles – quilòmetres recorreguts, 
no sols té com a objecte el finançament i execució d’uan autovia, sinó que també 
persegueix l’obtenció d’un benefici per part de la concessionària de l’explotació. 
D’aquesta manera l’Administració abona el peatge que correspondria pagar a l’usuari i 
no existeix per tant un aprofitament públic i gratuït de l’autovia. Això significa que no es 
donen els requisits per a la nos subjecció a l’IBI, cal per tant considerar l’autovia 
subjecte a l’impost i ha de ser inclosa en el cadastre i valorada cadastralment. 
 
5. Entre els eixos construïts en la forma de concessió ‘peatge a l’ombra’ trobem la  C-
16, que transcorre part del quilometratge pel terme municipal de Berga i per tant, cal 
que sigui inclòs en el padró cadastral, dins la categoria d’immobles de característiques 
especials en matèria d’IBI. 
 
DISPOCIÓ 
 
El ple municipal acorda,  
 
Primer .- Que l’organisme responsable de la gestió el padró cadastral de l’Impost sobre 
bens immobles del nostre municipi realitzi els treballs i actuacions necessàries per 
incloure el padró cadastral de l’Impost les finques i elements de les autovies subjecte a 
‘peatges a l’ombra’ que passin pel nostre terme municipal, tot tenint en compte la 
repercussió que ha tingut la mateixa autovia en els terrenys de naturalesa industrial, 
per tal que meritin la corresponent tributació en el proper exercici 2013. 
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Segon .- Fer la corresponent comunicació a les empreses concessionàries a fi a efecte 
de tallar la prescripció que pugui sorgir en cas de la dilació dels pagaments que 
estiguin obligats per llei a complir. 
Tercer .- Notificar quests acord a l’Organisme de gestió tributària i a serveis econòmics 
municipals. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde exposa aquest punt dient que és un acord de l’Ajuntament que ja s’ha 
pres en diferents Ajuntaments de l’Eix del Llobregat. Es tracta de demanar l’aplicació 
de l’IBI a les carreteres que estan sotmeses a peatge, com en el cas de la C-16 que té 
un peatge a l’ombra i que això representaria una millora d’ingressos en les arques 
municipals. 
 
El Sr. Ramon Camps, del PSC, expressa que estan totalment a favor de la proposta 
però demana que es revisin les exempcions que hi hagi en l’IBI perquè els consta que 
hi ha entitats o persones físiques que demanen exempcions en aquest impost i que, 
els agradaria saber quines exempcions s’estan aplicant o si se n’estan aplicant per 
poder fer una depuració d’aquest tipus. 
 
L’Alcalde li contesta que ho miraran al padró i ja els hi faran arribar. 
 
El Sr. Joan Antoni López, del PP, diu que votarà a favor i si han calculat 
aproximadament quin import representa per a l’Ajuntament. 
 
L’Alcalde li respon que no, que l’Organisme ho està mirant a tot el tram de l’autovia, no 
només a Berga. 
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 
 
2.2. SERVEIS TERRITORIALS  
 
2.2.1. OBRES, SERVEIS MUNICIPALS I VIA PÚBLICA  
 

2.2.1.1. Contracte administratiu d'obres per a la u rbanització de Els Pedregals: 
restitució d'obres d'urbanització.  
 
PROCEDIMENT 

 
PRP2012/1478 

 

CONTRACTE ADMINISTRATIU D'OBRES PER A LA URBANITZACIÓ DE ELS PEDREGALS: 
RESTITUCIÓ D'OBRES D'URBANITZACIÓ. 
 
MOTIVACIÓ 
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1. Vist el Decret de l’alcaldia 459/2012, del dia 13 d’abril de 2012, per raó d’urgència, 
del qual es va donar compte al ple: 
 
MOTIVACIÓ 
1 Vista l’acta de suspensió del contracte administratiu d’obres d’urbanització del Pla Parcial Els Pedregals de Berga, 
signada amb data de 31 de maig de 2011 a les 14.00 hores, de la qual n’és adjudicatari EMCOFA i el director de l’obra 
el Sr. Santadreu, signada amb data de 31 de maig de 2011 a les 14.00 hores. 
 
2 Vist l’informe emès per l’arquitecte tècnic dels Serveis Tècnics municipals, de data 11 de d’abril de 2012, el qual es 
transcriu a continuació: 
“INFORME REFERENT AL DESMUNTATGE 
DELS MURS D’ESCULLERA DE LES ALETES 
DE L’ESTREP DEL COSTAT OEST DEL 
PONT EN CONSTRUCCIÓ SITUAT DINTRE 
DE L’ÀMBIT DE LA URBANITZACIÓ DEL PP 
“ELS PEDREGALS” 
Josep Torner Grandia, arquitecte tècnic dels Serveis Tècnics Municipals de l’Ajuntament de Berga, en relació al 
desmuntatge dels murs d’escullera de les aletes de l’estrep del costat oest del pont en construcció situat dintre de 
l’àmbit de la urbanització del PP “Els Pedregals”, 
INFORMO 
Que en data 10 d’abril de 2012 es va procedir al desmuntatge i retirada dels murs d’escullera de les aletes del l’estrep 
del costat oest del pont en construcció de la urbanització del PP “Els Pedregals”. 
Que segons s’ha informat al tècnic sotasignant, el desmuntatge del mur d’escullera i retirada dels blocs de pedra es va 
realitzar amb maquinària amb distintius de l’empresa Excaber. 
Que els murs d’escullera desmuntats formen part de les obres d’urbanització del PP “Els Pedregals” i tenen la funció de 
contenir el reblert de terres.  
Que el seu desmuntatge i retirada pot originar un risc de despreniment de les terres, representant un perill. Aquest risc 
es pot veure agreujat en episodis de pluges i en el pas del temps per l’afectació del talús de les terres. 
Vist l’exposat anteriorment, i atès que les obres d’urbanització del PP “Els Pedregals” estan suspeses des del passat 
dia 31 de maig de 2011, es proposa requerir a l’empresa adjudicatària de les obres EMCOFA, SA, encarregada de la 
guàrdia i custòdia de les obres que es procedeixi d’immediat a la reposició dels murs d’escullera desmuntats de les 
aletes de l’estrep del costat oest del pont per garantir l’estabilitat del terreny i la seguretat. 
També es proposa notificar els fets i acords adoptats a l’enginyer director de les obres Josep Santandreu i Peralba.  
S’adjunta annex a aquest informe documentació fotogràfica dels trams de mur d’escullera desmuntats. 
Això és el que informo als efectes que correspongui, sense perjudici de l’informe jurídic corresponent. 
Berga, 11 d’abril de 2012. 
L’arquitecte tècnic dels Serveis Tècnics Municipals, 
Josep Torner Grandia” 
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3 Vist l’informe jurídic de data 12 d’abril de 2012, el qual es transcriu a continuació: 
Antecedents de fet: 

1.  A data 3 d’abril de 2008, es va adjudicar el contracte administratiu d’obra per a l’execució del projecte 
d’urbanització del Ple Parcial “Els Pedregas” a la mercantil EMCOFA, SA. 

2. A data 3 de maig de 2011, es va signar ACTA DE SUSPENSIÓ  de l’esmentat contracte  administratiu 
d’obres, atès l’impagament de les certificacions per part de l’ajuntament de Berga d’acord amb el que es 
preveu a l’art. 99 de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

3. Que en data 10 d’abril de 2012, aquest Ajuntament ha tingut coneixement que es va procedir al desmuntatge 
i retirada dels murs d’escullera de les aletes del l’estrep del costat oest del pont en construcció de la 
urbanització del PP “Els Pedregals”. 

Legislació aplicable: 
- Llei 7/1985, de 2 d’abril de bases i de règim local. 
- Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de els disposicions legals 

vigents en matèria de règim local. 
- 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. 
- Reial Decret Legislatiu 2/2000, de 16 de juny, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes de les 

administracions públiques. 
- El Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes 

de les Administracions Públiques 
- Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals de 

Catalunya 
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic i procediment administratiu comú. 

Informe: 
Que s’emet d’acord amb allò que estableix l’article 3.a) del Reial Decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es 
regula el Règim Jurídic dels funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional, emeto el següent 
i 275.1.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. 

1. Atès que l’Ajuntament de Berga, mitjançant Acord de Ple, de data 3 d’abril de 2008, a la mercantil EMCOFA, 
SA. 
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2. D’acord amb la DT1ª.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contactes del sector públic, els contractes 
administratius adjudicats amb anterioritat a l’entrada en vigor de la present Llei es regiran, en quan als seus 
efectes, compliment i extinció, inclòs la seva durada i règim de pròrrogues, per la normativa anterior. D’acord 
amb el que es disposa a la D.F. dotzena, la llei de contractes del sector públic va entrar en vigor a data 30 
d’abril de 2008. Per tant doncs, la Llei aplicable al present expedient és el test refós de la llei de contactes de 
les administracions públiques (RDLeg. 2/2000, de 16 de juny i el RD 1098/2001, de 12 d’octubre), sens 
perjudici del plec de clàusules administratives particulars que regeixen el present contracte. 

3. Atès l’art. 143.2 de la llei de contactes de les administracions públiques preveu: durant el desenvolupament 
de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el contractista és responsable dels defectes que en 
la construcció puguin advertir-se. Igualment, els arts. 94 i 95 del RD 1098/2001, estableixen: l’execució dels 
contractes es desenvoluparà, sens perjudici de les obligacions que corresponen al contractista, sota la 
direcció, inspecció i control de l’òrgan de contractació, el qual podrà dictar les instruccions necessàries per 
dur a terme el fidel compliment d’allò convingut (...) quan el contractista, o persones que en depenguin, 
incorrin en actes o omissions que comprometin o pertorbin la bona execució del contracte, l’òrgan de 
contractació podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir el bon ordre d’allò pactat.  

4. D’acord amb la clàusula 47 del plec de clàusules administratives particulars, que preveu en el seu apartat 3: 
el contractista està obligat a conservar l’obra fins al moment en què sigui obligatori per a l’Ajuntament la 
devolució de la garantia definitiva, sens perjudici del règim de la seva pèrdua per força major regulada en la 
legislació sobre contractes de les administracions públiques. La responsabilitat del contractista per faltes que 
es puguin advertir en l’obra s’estén al supòsit en què les faltes portin  causa de la conservació indeguda o 
deficient, encara que hagin estat examinades i qualificades com a conformes per la direcció de l’obra després 
de la seva construcció i en qualsevol moment fins a la recepció. 

5. D’acord amb l’acta de suspensió signada en data 31 de maig de 2011, d’acord amb la data d’inici del 
contracte (6 de febrer de 2009), termini execució 10 mesos, actuacions executades (... Pont s’ha realitzat la 
construcció del pont, quedant pendent la construcció del tauler, de les aletes d’acompanyament inferiors, del 
pretil i les lloses de transició). Atès que d’acord amb les fotografies de l’informe de l’arquitecte tècnic 
municipal de data 11 d’abril de 2012, s’ha procedir al desmunt dels murs de l’escullera de les aletes de 
l’estrep del costat oest del pont. 

6. Atès que de l’informe del tècnic, es desprèn que en l’esmentat contracte s’han dut a terme subcontractacions. 
En aquest sentit,el règim de subcontractacions previst per l’art. 115 del text refós de la llei de contractes de 
les administracions públiques, que preveu: 
 
Artículo 115. Subcontratación. 
1. Salvo que el contrato disponga lo contrario o que por su naturaleza y condiciones se deduzca que ha de 
ser ejecutado directamente por el adjudicatario, podrá éste concertar con terceros la realización parcial del 
mismo. 
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes requisitos: 
a) Que en todo caso se dé conocimiento por escrito a la Administración del subcontrato a celebrar, con 
indicación de las partes del contrato a realizar por el subcontratista. 
No obstante, para los contratos de carácter secreto o reservado, o cuando su ejecución deba ir acompañada 
de medidas de seguridad especiales, de acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias, o cuando lo 
exija la protección de los intereses esenciales de la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá 
siempre autorización expresa del órgano de contratación. 
b) Que las prestaciones parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros no excedan del porcentaje 
que, superior al 50 por 100 del importe de adjudicación, se fije en el pliego de cláusulas administrativas 
particulares. 
En el supuesto de que tal previsión no figure en el pliego, el contratista podrá subcontratar hasta un 
porcentaje que no exceda del indicado 50 por 100 del importe de adjudicación. 
c) Que el contratista se obligue a abonar a los subcontratistas y suministradores el pago del precio pactado 
con unos y otros en los plazos y condiciones que no sean más desfavorables que los establecidos en el 
artículo 99.4 para las relaciones entre Administración y contratista. 
3. Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por tanto, la total 
responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la 
Administración, con arreglo estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del 
contrato. 
4. En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con personas 
inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas en alguno de los 
supuestos del artículo 20, con excepción de su párrafo k), 
de la presente Ley oque estén incursas en la suspensión de clasificaciones. 
E aquest sentit, consultat l’expedient administratiu no es té constància d’haver-se comunicat per escrit a 
l’Ajuntament de cap subcontracte, en les obres d’urbanització del Pedregals. 

7. Atès que de l’informe tècnic es desprésn que hi pot haver un risc de despreniment de terres. D’acord amb 
l’art. 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i de règim local i 53.1.k) 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, contemplen que 
correspon a l’Alcalde:  l’exercici de les accions judicial i administratives i la defensa de l’Ajuntament en les 
matèries de la seva competència, inclòs quan les hagués delegat en un altre òrgan i, en cas d’urgència, en 
matèries de competència del Ple, en aquest supòsit donant compte al mateix en la primera sessió que celebri 
per a la seva ratificació. En aquest sentit, l’òrgan municipal competent del present contracte és el Ple de 
l’Ajuntament. 

El Secretari, 
Antoni Pérez i Zúñiga 
Berga, 11 d’abril de 2012” 
DISPOSICIÓ 
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L’Alcalde RESOL, 
Primer.-  DECLARAR la urgència del present expedient d’acord amb els antecedents de fet i l’informe de l’arquitecte 
tècnic municipal. 
Segon.-  ORDENAR a l’empresa adjudicatària del contracte administratiu de les obres d’urbanització del Pla Parcial 
dels Pedregals, la mercantil EMCOFA, SA,  que és l’encarregada de la guàrdia i custòdia de les mateixes, que es 
procedeixi d’immediat a la reposició dels murs d’escullera desmuntats de les aletes de l’estrep del costat oest del pont 
per garantir l’estabilitat del terreny i la seguretat. 
Tercer.-  ORDENAR  a la direcció de l’obra i als serveis tècnics municipal que facin seguiment del compliment 
d’aquesta Resolució i emetin els informes tècnics corresponents. 
Quart.-  REQUERIR  a la mercantil EMCOFA, SA, perquè en el termini de deu dies aporti el llibre de subcontractacions 
a l’Ajuntament per tal que els serveis tècnics municipals i la direcció d’obra emetin informe sobre les mateixes. 
Cinquè.-  NOTIFICAR aquesta Resolució a la mercantil EMCOFA, SA, a l’enginyer director de les obres Josep 
Santandreu Peralba, i als serveis tècnics municipal. 
Sisè.-  DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple de l’Ajuntament en la primera sessió que es celebri per a la seva 
ratificació. 

 
2. En data 31 de maig de 2012 per par de la direcció de l’obra s’ha emès el següent 
informe: 
 

 
 
3. En data 27 de juliol de 2012, l’arquitecte tècnic dels serveis tècnics municipals, ha 
emès el següent informe: 
 
JOSEP TORNER GRANDIA, arquitecte tècnic dels serveis Tècnics Municipals, emet el següent informe:  
ANTECEDENTS 
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Amb motiu de l’incident del desmuntatge dels murs d’escullera de les aletes de l’estrep del costat oest del pont en 
construcció de les obres d’urbanització del PP Els Pedregals, i segons acord de Ple en sessió ordinària número 2012/5 
de data 3 de maig de 2012 es va acordar ordenar a la mercantil EMCOFA, SA, que és l’encarregada de la guàrdia i 
custodia de les mateixes, que es procedís d’immediat a la reposició dels murs d’escullera de les aletes de l’estrep del 
costat oest del pont per garantir l’estabilitat del terreny i la seguretat. 
També es va ordenar a la direcció de l’obra i als serveis tècnics municipals que fecin el seguiment del compliment 
d’aquest resolució i emetessin els informes tècnics corresponents. 
En data 3 de maig de 2012, amb número de registre d’entrada 2244  la mercantil EMCOFA, SA va presentar un escrit 
on es fa constar que la reposició dels murs d’escullera ha estat realitzada de forma adient i sense que s’hagi malmès 
res. També fa constar que l’empresa EMCOFA, SA està estudiant accions legals contra els responsables de la retirada 
del elements.  
En data 29 de juny de 2012, amb número de registre d’entrada 3101 l’enginyer director de les obres Josep Santandreu i 
Peralba, en representació de l’empresa EQUIP TÈCNIC SANTANDREU, SA va presentar l’informe referent a la 
restitució de l’escullera de la zona dels estreps del pont.  
INFORME: 
Vist l’informe redactat per l’enginyer director de les obres de data 31 de maig de 2012 on a l’apartat tercer hi consta 
literalment “L’obra es dóna per correcta, l’escullera per restituïda, doncs amb aquesta redistribució queda equivalent al 
que hi havia”. 
Havent inspeccionat visualment el mur d’escullera restituït tenint en compte les limitacions que comporta tota inspecció 
visual i vist l’informe redactat per l’enginyer director de les obres, no es veu cap impediment tècnic per donar 
conformitat a l’escullera restituïda. 
Que es notifiqui l’acord adoptat al director de les obres i coordinador de seguretat en fase d’execució Josep Santandreu 
i Peralba i al contractista de les obres EMCOFA, SA. 

 
DISPOCIÓ 
 
El ple municipal acorda,  
 
Primer .- Donar la conformitat en l’execució del requeriment efectuat per aquest 
Ajuntament per a la restitució del mur d’escullera desmuntats de l’estrep del costat 
oest del pont de la urbanització de el Pedregals de Berga. 
 
Segon .- Notificar aquest acord al contractista de l’obra i a la direcció de l’obra. 
 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde exposa que es tracta de donar coneixement que fa dos o tres plens va 
passar una mesura que hi havia hagut un desmunt d’un mur de contenció i que el van 
restituir així com aprovar que la restitució s’ha fet correctament. 
 
El Sr. Francesc Ribera, de la CUP, diu que l’empresa que fa aquestes obres, 
EMCOFA, està en una situació pràcticament d’entrar en concurs de creditors i que li 
agradaria saber, més enllà de les accions immediates judicials o els acords que es 
puguin prendre, quin és l’objectiu estratègic de l’Ajuntament per aquesta zona o què es 
pretén fer. 
 
El Sr. Alcalde respon que l’objectiu és resoldre la problemàtica que hi ha actualment, o 
sigui, fer acabar la urbanització d’una vegada. El nostre objectiu, la intenció ha sigut si 
es pogués resoldre aquest contracte immediatament, fer-ho ja, però amb el mínim 
dany possible, si hi ha d’haver una subrogació; ara bé, la subrogació implica uns 
condicionants, com una modificació de contractes que s’haurà d’aprovar pel Ple. 
També diu que el regidor hi està treballant intensament per resoldre el gruix del 
projecte i fer que sigui habitable al més aviat possible. 
 
El Sr. Francesc Ribera, de la CUP, manifesta que a Igualada s’ha rescindit el contracte 
i s’ha tornat a licitar a una altra empresa i que si a Berga passés el mateix si es 
plantejaria un canvi de protocol de cooperació amb els propietaris. 
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El Sr. Alcalde li respon que no es pot, ja que hi hauria d’haver una modificació 
urbanística i aleshores s’allargaria força. 
 
Votacions:  
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del  grup municipal del PSC, 2 
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP 
Vots en contra:  --- 
Abstencions: --- 
 
 
Mocions  
 
3. Mocions 

 
D’acord amb l’art. 182 del ROM de Berga, i prèvia acceptació per part de la junta de 
portaveus dels grups municipals, L’alcalde cedeix la paraula  al Sr. Jaume Duran, qui 
actua en nom i representació de l’Assemblea nacional de Catalunya de Berga, i 
procedeix a exposar la següent moció: 
 
 
3.1 Moció que presenta l'Assemblea Nacional de Cata lunya de Berga sobre la 
commemoració a Berga de la Diana nacional de l'11 d e setembre. 
 

PRP2012/1665 
 

MOCIÓ QUE PRESENTA L'ASSEMBLEA NACIONAL DE CATALUNYA DE BERGA SOBRE LA 
COMMEMORACIÓ A BERGA DE LA DIANA NACIONAL DE L'11 DE SETEMBRE 
 
Atès que el dia 17 de setembre de 2009 es va presentar al ple de l’ajuntament de la 
nostra ciutat una moció en què es demanava el suport municipal a la consulta sobre la 
independència dels Països Catalans que es plantejava celebrar el 13 de desembre de 
2009. Els integrants del consistori van votar majoritàriament a favor de “donar suport i 
facilitar la consulta”, que va tenir lloc en la data prevista amb una notable participació 
ciutadana, d’entre la qual una amplíssima majoria es va manifestar democràticament a 
favor de la independència. 
 
Atès que els esdeveniments posteriors han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi 
fonamental en les relacions en entre els Països Catalans i Espanya. Recordem només 
el rebuig general a l’anul·lació per part d’un Tribunal Constitucional desacreditat, 
d’aspectes fonamentals de l’Estatut que havia estat aprovat per dos parlaments i per 
referèndum popular i la gran manifestació de protesta contra la sentència, de 10 de 
juliol de 2010, que finalment es va convertir en un clam unànime per la independència. 
 
Atès que fets com aquests, així com la manca continuada d’inversions en 
infraestructures, els atacs habituals contra la llengua catalana, la consciència creixent 
de l’espoli fiscal, més perjudicial encara en temps de crisi econòmica, han fet 
augmentar notablement el sentiment general favorable a la independència, que segons 
els organismes que estudien l’opinió pública comptaria avui amb el suport de la 
majoria de ciutadans. 
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Atès que les organitzacions polítiques i socials més destacades han anat assumint 
aquesta voluntat majoritària, al costat d’una societat civil que es va mobilitzant cada 
cop més en la mateixa direcció. 
 
Atès que en l’àmbit municipal s’ha de destacar especialment la constitució, el 
novembre passat, de l’Assemblea Territorial de Berga de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, que durant l’últim any ha promogut campanyes a favor de la 
independència. Campanyes de gran èxit com són les banderes als balcons o el web 
Dóna la Cara, que en aquests moments ja supera les 31.000 persones inscrites. 
 
Mitjançant la moció present i tenint en compte aquests antecedents, sol·licitem al Ple 
de l’Ajuntament de Berga l’adopció dels acords següents: 
 
1. Que el consistori de la nostra ciutat s’adhereixi a la campanya “Penja-la i no la 

despengis fins a la independència”, que consisteix en la col·locació de banderes 
estelades als balcons i edificis de la nostra ciutat. Que el consistori faci una crida als 
berguedans i berguedanes en el mateix sentit i que, com a iniciativa municipal, 
col·loqui de manera permanent la bandera estelada en llocs públics i visibles de 
Berga, entre ells al pal central de la façana de l’edifici de l’ajuntament de la ciutat. 

 
2. Que el consistori assumeixi el compromís de revisar per a l’any 2013 el protocol de 

l’acte institucional de l’11 Setembre, atesa l’adhesió de l’Ajuntament de Berga a 
l’Associació de Municipis per la Independència, de manera que es faci visible la 
voluntat d’avançar cap a la plena sobirania del nostre poble. 

 
Deliberacions 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Sr. Jaume Duran, representant de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya de Berga perquè faci una exposició de la moció que presenta. 
 
Sr. Jaume Duran: Bona tarda. Disculpeu-me abans de res, pràcticament m’atreviria a 
dir que ni en un tribunal de tesi vaig tenir aquest tipus de quòrum, per tant, us demano 
perdó si perdo algun protocol o m’adreço d’una manera informal al respecte. Potser 
també per fer una mica aquest discurs més personal, m’agradaria començar amb una 
efemèride. Normalment, a mi m’agrada començar amb aquest tipus d’aspectes quan 
m’adreço a un públic, com el que hi ha ara present. Avui fa 127 anys que ens va deixar 
el Sr. Narcís Monturiol, un dels catalans il·lustres del nostre país, inventor del submarí, 
malgrat, de vegades, des d’altres zones s’ha intentat eclipsar envers un altre 
possiblement també molt il·lustre inventor com l’Isaac Peral, valgui la pena dir que en 
Narcís Monturiol, català, va ser el primer inventor al respecte. I havent atès aquesta 
efemèride també, si us plau, disculpant-me-la m’agradaria començar dient una cosa 
molt simple i que tots coneixem. I és que les quatre barres són la bandera de 
Catalunya. La bandera estelada simbolitza la independència de Catalunya o dels 
Països Catalans i, per tant, no deixa de ser una mena d’invenció, un origen que data a 
inicis del segle XX considerat el seu creador Vicenç Albert Ballester, que va néixer de 
la fusió dels quatre pals tradicionals amb el triangle, l’estrella, el tipus de la bandera de 
Cuba. La simbologia que en el seu dia es va utilitzar respecte aquesta estelada prenia 
els ideals de la Revolució Francesa, la seva bandera tricolor que va adoptar la 
bandera, ni més ni menys, que els Estats Units d’Amèrica independents, al seu temps 
també la bandera cubana. El triangle blau, el blau del cel, la humanitat; l’estel blanc, la 
llibertat. Possiblement, per aquest motiu aquesta bandera estelada l’adoptà Francesc 
Macià pel partit que va crear l’any 1922, l’Estat Català i, que va mantenir, s’ha 
mantingut des d’aleshores entre els altres partits separatistes, organitzacions i demés. 
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Em permetreu, no m’allargaré gaire, però simplement per citar tan sols un cas. 
L’estelada també estigué present al front de la guerra durant la Guerra Civil espanyola 
tot i no ser-ne la bandera reglamentària la portaven el Regiment Pirinenc núm. 1, em fa 
l’efecte molt conegut aquí a la ciutat de Berga, la 556 Brigada Mixta i la 132 Brigada 
Mixta, així com la Columna Volant Catalana que participà en l’intent de conquerir 
Mallorca per part de la República. Tanco parèntesi, simplement per fer un afegit i, és 
que a l’any 68 amb la fundació del Partit Socialista d’Alliberament Nacional se’n 
canviaren els colors, per tal d’adaptar-ne també a la significació de la ideologia pròpia, 
usant l’Estel Roig, socialista, amb el fons del triangle blanc primer i finalment el groc. 
Dit això i havent fet potser aquest didactisme sobre el que suposa, suposo que 
àmpliament conegut, però per si de cas, sobre el que suposa i ha estat al llarg de tot 
aquest temps l’estelada i, sobretot, deixant molt palès que la bandera de Catalunya i 
dels Països Catalans és, insisteixo, la senyera, les quatre barres, les quatre barres 
vermelles intercalades amb cinc barres blanques, m’agradaria afegir el següent: en 
nom, no cal dir-ho, de l’Assemblea Nacional Catalana de Berga, de la qual en sóc 
portaveu, atès que els integrants del Consistori van votar majoritàriament a favor de 
donar suport i facilitar la consulta per al 13 de desembre de 2009, amb una notable 
participació, per cert, em consta, ens consta i, d’entre la qual una amplíssima majoria 
es va manifestar a favor de la independència; atès que els esdeveniments posteriors 
han accelerat l’adhesió ciutadana a un canvi fonamental en les relacions entre els 
Països Catalans i Espanya, recordem, per exemple, la negació en aspectes 
fonamentals de l’Estatut i, fins i tot, la gran manifestació de protesta contra la sentència 
el 10 de juliol de 2010; atès que fets com aquests, així com la manca continuada 
d’inversions en infraestructures, els atacs habituals contra la llengua catalana, la 
consciència creixent de l’espoli fiscal, etc. etc., han fet augmentar notablement el 
sentiment general favorable a la independència i, potser, per afegir-ne un més; atès 
que durant l’últim any, fins i tot, promogut des d’aquí a Berga, s’han tirat endavant 
certes campanyes, com són les banderes als balcons, amb més de 4.000 penjades a 
la Comarca, o bé fins i tot, des de l’Assemblea s’ha promogut el web “dóna la cara”, en 
aquests moments ja supera les 31.000 persones inscrites; atès tot això, sol·licitem, 
insisteixo, des de l’Assemblea Nacional de Catalunya de Berga, que el Consistori de la 
nostra ciutat s’adhereixi a la campanya que consisteix en la col·locació de banderes 
estelades als balcons i, també als edificis de la nostra ciutat i, com a iniciativa 
municipal, col·loqui de manera permanent la bandera estelada en tots els llocs públics 
visibles de Berga, entre ells, la de la façana de l’edifici de l’Ajuntament i, si pot ser, de 
la manera més digna possible. Sento haver-me allargat, moltes gràcies. 
 
El Sr. Jordi Parera, del PSC, felicita la iniciativa que permet que una entitat aliena a la 
política hagi portat una proposta al Ple, cosa gens habitual i creu que s’hauria de 
fomentar la participació ciutadana per fer més propera la política i l’Ajuntament a tots 
els ciutadans. En quant a la proposta presentada, diu que fins ara l’Ajuntament no 
havia penjat cap bandera per evitar problemes i que l’obligació legal és la de posar-hi 
la senyera i la bandera espanyola i creuen que un Ajuntament ha de poder penjar les 
banderes que els seus ciutadans creguin que volen penjar i que tots s’hi sentin 
identificats. Incideix que amb els temes referents a la independència sempre han estat 
oberts a parlar-ne, tractar-los i votar-los, que han fet una valoració individual i que en 
aquest que ens ocupa no estan d’acord de penjar l’estelada al balcó de l’Ajuntament. 
Això és perquè veuen l’estelada com una bandera que no representa res físic sinó que 
representa una ideologia i un partit, que molta gent de Berga no la senten com a 
pròpia. Creu que les que s’haurien de penjar són la senyera i la bandera de Berga. En 
el punt de la moció on es demana que es canviï la Diada per donar-li un to més 
independentista, no es diu com, ni es fa cap proposta, per tant, es deixa a mans del 
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Consistori de fer el que vulgui, la qual cosa no li sembla malament. Havent valorat els 
pros i els contres diu que el seu grup s’abstindrà per considerar-ho el més idoni. 
 
La Sra. Anna M. Guijarro de la CUP felicita al Sr. Jaume Duran per la seva intervenció 
i que ha quedat molt clara la seva exposició, així com, que hi votaran a favor. Remarca 
que és la primera entitat que participa en un Ple i el camí per arribar aquí, que s’ha 
estat discutint durant cinc anys, que han perdut alguna votació sobre reglaments de 
participació i, finalment s’ha redactat el ROM.  En aquest sentit, la CUP vol que es 
facin propostes, debat ciutadà. 
 
El Sr. Joan Antoni López vol fer una reflexió al Sr. Alcalde. Assenyala que mai hi hagut 
cap bandera penjada al balcó de Berga, ni tan sols la de Berga. Si l’Ajuntament no 
compleix una normativa autonòmica, europea o estatal, perquè els veïns de Berga 
haurien de complir amb les normatives que dicta l’Ajuntament, tal com ordenances 
fiscals o impostos municipals?  Anima a que es compleixin totes les normatives siguin 
d’on siguin. En quant al tema de l’estelada creu, que l’Ajuntament és la casa de tots els 
ciutadans, sigui quina sigui la seva manera de pensar, per tant, creu que l’estelada que 
representa una ideologia no ha de ser al balcó de l’Ajuntament.   
 
El Sr. Alcalde agraeix i felicita la presentació de la moció amb una exposició magnífica, 
que per primera vegada presenta una entitat al Ple degut a l’existència del ROM. 
També remarca que és bo que el teixit associatiu vagi participant i vagi entrant en 
aquesta temàtica d’interès per la societat berguedana. Recorda al regidor del PP a 
l’Ajuntament que tothom hi és ben rebut, sigui de la ideologia que sigui i, que si en 
aquest moment la majoria de regidors creuen oportú que hi hagi una estelada al balcó, 
pel fet reivindicatiu ja que la independència del nostre país és un objectiu a seguir, 
creu que està legitimat que es pengi aquest símbol a la façana de l’Ajuntament, donant 
satisfacció a una part important de la població.   
 
Votacions:  
 
Sotmès a votació la moció dalt transcrita, s’aprova per Majoria simple dels membres 
consistorials presents amb el següent resultat: 
 
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU i 2 vots del grup municipal de la CUP 
Vots en contra:  1 vot del grup municipal del PP 
Abstencions: 4 vots del  grup municipal del PSC 
 

 
Part de Control  
 
4. Part de control 
 
4.1 Donació de compte de les disposicions de l’alca lde i de la Junta de Govern 
Local adoptades des de la darrera sessió ordinària.  
 
4.1.1 Decrets de l’alcaldia: del 778/2012 a 958/2012. 
 
El ple es dóna per assabentat. 
 
4.1.2 Juntes de Govern Local: de la 25/2012, de 28 de juny de 2012, a la 30/2012, de 
9 d’agost de 2012. 
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El ple es dóna per assabentat. 
 
4.2 Precs i preguntes 
 
4.2.1 Grup municipal socialista: 
 
4.2.1.1.- El regidor Sr. Daniel Sánchez fa els següents precs a l’equip de govern: 
 
a. Revisió dels parcs infantils de determinats barris de la ciutat concretament Sta. 
Eulàlia i l’Avinguda del Canal. 
El Sr. Alcalde li respon que amb les revisions i inspeccions dels parcs infantils són molt 
curosos i que hi ha un equip de la brigada que mensualment fa aquestes tasques, a no 
ser que hi hagués alguna queixa amb anterioritat i llavors s’hi actua. 

 
b. A Casampons no es passa a retallar les herbes dels patis. 
El Sr. Alcalde diu que aquests dies s’estan fent actuacions en diferents llocs. En pren 
nota tot i que segurament la brigada de jardineria ja ho té previst. 

 
c. Al parc del Lledó s’hi continuen celebrant festes. Igualment tanquen el parc i no hi 
ha cap cartell on hi digui l’horari, de manera que s’hi pot quedar gent a dins tancada. 
El Sr. Ramon Bajona diu que això va passar alguna vegada però a començaments 
d’estiu, però ja es van col·locar uns rètols a les entrades amb l’horari d’obertura i 
tancament. Ara bé, si hi ha gent que salta o passa dins és un tema on la policia local 
intensificarà la vigilància. També s’informa que les herbes es van tallar el mes d’agost. 

 
d. Al carrer Verdaguer, hi ha cotxes que cometen la infracció d’anar en contra direcció. 
El Sr. Ramon Bajona diu que no en tenia coneixement, en pren nota. 

 
e. Esmenta que es continua fent la infracció de trànsit girant cap a l’esquerra, pujant de 
la Pl. de la Creu cap a la Ronda Queralt. Demana si es pot fer quelcom per evitar 
aquesta situació. 
El Sr. Ramon Bajona contesta que està marcat tant a la senyalització horitzontal com a 
la vertical i, que és cert que això passa a certes hores. Diu que es pot fer una 
intensificació o fer servir el sistema de fotomulta, el qual estan estudiant en aquests 
moments. Remarca que aquesta situació es produeix més en els mesos que no hi ha 
període escolar. 
 
4.2.1.2.- El regidor Jordi Parera formula la següent pregunta: 
 
f. En relació als organismes autònoms de l’escola de música i l’escola bressol, ja que 
encara els respectius patronats no han aprovat els preus públics de cara al pròxim 
curs. 
El Sr. Alcalde diu que sí que se sap el que pagaran de quotes, les que estan vigents. 
Pel que fa a l’Escola Municipal de Música no ho pot concretar perquè va en funció de 
l’aportació o no de la Generalitat i, que el Patronat s’ha de convocar. Pel que fa a 
l’Escola Bressol es presentarà una proposta al Patronat que és la que es presentarà al 
Ple i el Patronat es convocarà la setmana vinent o l’altra. 
 
4.2.2 Grup municipal de la CUP: 
 
4.2.2.1.- El regidor Sr. Francesc Ribera realitza les següents preguntes a l’equip de 
govern: 
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a. Demana per què no s’ha fet la cessió del vial al costat del càmping. Això era la 
contrapartida quan es va condonar el mes de març un 95% de l’impost de construcció 
d’obres del càmping. Ara, després de tants mesos, no tan sols no ha pagat sinó que no 
ha fet la cessió del vial. Sens perjudici que la mateixa empresa estava ocupant i 
explotant els locals dels baixos del mercat municipal sense títol. Explica que ho van 
denunciar, en aquest cas s’ha fet un procediment i està enllestit des del juny, i 
pregunta perquè encara no s’ha sotmès a consideració del Ple de la Corporació. 
El Sr. Alcalde li contesta que quan li ha entregat la documentació ja li ha dit que es 
portaria al proper Ple. També diu que s’ha d’aclarir de qui és la propietat  En quant a la 
cessió del vial té entès que està en vies de solució. 
 
b. Formula a la regidora de cultura quins són els plans, respecte del teatre, tot i que ja 
sap la situació econòmica actual. També els preocupa el protocol aprovat en Junta de 
Govern el 26 de juliol perquè, un cop estudiat aquest, troben que perquè les persones, 
entitats i organitzacions puguin organitzar activitats és pràcticament impossible donar-
hi compliment d’acord amb la legislació vigent. Demana què pensa fer l’Ajuntament. 
El Sr. Alcalde diu que l’aprovació d’aquest protocol respon a una qüestió merament 
tècnica i jurídica per simplificar la tramitació per part dels ciutadans, això sí, donant 
compliment a la normativa vigent aplicable. 
 
4.2.3 Grup municipal del PP: 
 
4.2.3.1.- El regidor del grup municipal del PP, Sr. Joan Antoni López Noguera formula 
els següents precs a l’equip de govern: 
 
a. Comenta en relació a la Gala de Queralt els problemes d’aparcament i les multes 
que es varen imposar per part dels mossos d’esquadra.   
El Sr. Ramon Bajona li contesta que aquest tema és competència dels Mossos 
d’Esquadra.  Recorda que només es van multar cotxes on s’havien posat prèviament 
cons i la gent els va treure. Tot i així mirarà de parlar-hi remarcant però que primer de 
tot és la seguretat. 
 
b. Exposa la problemàtica que han patit els veïns del C/ Sant Francesc i el C/ Cardona 
aquest estiu. Els mesos de juliol i agost han patit diverses avaries en el 
subministrament d’aigua, hi ha hagut diverses rebentades i fuites dintre locals. 
Demanen si poguessin apropar-s’hi els tècnics municipals a mirar-s’ho.   
El Sr. Alcalde en pren nota i diu que allà hi ha moltes canonades que encara són de 
plom i que és una obra important, així com a la Pl. Maragall i altres indrets que 
l’empresa subministradora té previst. 
 
 
DECLARACIÓ DE FE PUBLICA 
 
Antoni Pérez i Zúñiga, secretari de l’Ajuntament de Berga, certifico que el seu 
contingut íntegre plasma el desenvolupament de la sessió plenària corresponent. 
 
I, perquè així consti, estenc aquesta acta, el contingut de la qual certifico, corresponent 
a la sessió plenària Ordinari del dia 6 de setembre de 2012, amb el vistiplau de 
l'alcalde, Juli Gendrau i Farguell. 
 
                    L’alcalde,    El secretari, 
  


