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Es verifica afirmativament el quòrum d’assistència a l’inici de la sessió i es manté
durant el seu transcurs.
CONVOCATÒRIA
Primera
ASSUMPTES CONEGUTS

Proposta de Secretaria:
ACTES
1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió del ple municipal núm. 2/2012,
de 9 de febrer de 2012.
Esmenes d’errors: No se’n produeixen.
Votació:
Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió del ple municipal núm. 2/2012, de 9
de febrer de 2012, s’aprova per majoria simple dels membres consistorials presents
sense cap esmena i amb el resultat següent:
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: 1 vot del grup municipal de la CUP, atès que el regidor Sr. Francesc
Ribera i Toneu no va assistir a aquella sessió excusant la seva assistència.

Dictamen de la Comissió Informativa Especial de Comptes:
2. Aprovació del Compte Recaptador 2011.
PROCEDIMENT
APROVACIÓ COMPTE DE GESTIÓ I RECAPTACIÓ PER REBUTS, LIQUIDACIONS D'INGRÉS
DIRECTE I MULTES, CORRESPONENT A L'EXERCICI 2011, PRESENTAT PER L'ORGANISME DE
GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Interessat: ORGANISME DE GESTIO TRIBUTARIA (P5800016G)
MOTIVACIÓ
PRIMER.- Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió
Tributària durant l'exercici 2011 i corresponents a les liquidacions d'ingrés per rebut i
liquidacions d'ingrés directe, així com certificacions de descobert de tributs i preus públics
liquidats per l'Ajuntament.
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb
els fons transferits a l'Ajuntament.
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Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 d’abril, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011
Rebuts
Liquidacions

43.472,46 €
939.289,64 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011
Rebuts
Liquidacions

637.507,58 €
319.649,02 €

Comprovat que l'aplicació dels càrrecs, devolucions d'ingressos
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

indeguts

i

SEGON.- Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l'Organisme de Gestió
Tributària durant l'exercici de 2011 i corresponents a les liquidacions d'ingrés per rebut i
liquidacions d'ingrés directe, així com certificacions de descobert de la taxa per prestació
del servei de recollida domiciliaria d'escombraries, liquidats per l’Ajuntament (Consell
Comarcal del Berguedà).
Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen
amb els fons transferits a l'Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 d’abril, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011
Rebuts
Liquidacions

0,00 €
7.644,90 €

- Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011
Rebuts
Liquidacions

136.709,57 €
7.537,26 €

Comprovat que l'aplicació dels càrrecs, devolucions d'ingressos
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

indeguts

i

TERCER.- Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria de Multes de Circulació per sancions
imposades per l’Ajuntament, que ha estat rendida per l'Organisme de Gestió Tributària de
la Diputació de Barcelona i corresponent a l'exercici de 2011.
Vista la liquidació practicada pel concepte d’equilibri financer, que es considera correcta
segons els termes del conveni subscrit entre aquest Ajuntament i la Diputació de
Barcelona.
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Vista la relació nominativa de deutors que configura l'estat demostratiu dels drets a
cobrar, com estableix l'article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 d’abril, i que importa les quanties següents:
- Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011, per
import de 274.612,85 €.
Comprovat que l'aplicació dels càrrecs, devolucions d'ingressos
compensacions a favor de l'ORGT s'ha practicat correctament.

indeguts

i

Vist l’informe de l’Interventor, del contingut literal següent:
MOTIVACIÓ:
Atès que per part de l’Organisme de Gestió Tributària en ha estat tramés els comptes de
recaptació pels conceptes:
Liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, de tributs, taxes i preus
públics de l’Ajuntament.
Liquidacions d’ingrés per rebut i liquidacions d’ingrés directe, per la taxa de recollida
d’escombraries del Consell Comarcal, corresponent a l’Ajuntament.
-

Multes de circulació, per sancions imposades per l’Ajuntament

Atès que per comptabilitat s’han comprovat els saldos pendents de cobrament pels conceptes
abans esmentats i coincideixen amb els del Compte del Recaptador,
Atès el que determina l’article 209.2 del Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals,
pel que fa a les relacions de deutors,

DECLARACIÓ:
Per Intervenció s’informa favorablement el compte del recaptador lliurat per l’Organisme de
Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, de l’exercici 2011 i pels conceptes de ingrés per
rebut, liquidacions per ingrés directe i certificacions de descobert corresponents a tributs, taxes i
preus públics de l’Ajuntament, taxa de recollida d’escombraries i multes de circulació.

DISPOCIÓ
El ple municipal acorda,
Únic.- Aprovar el Compte de Gestió Recaptatòria de 2011, tant pel que fa a liquidacions
per ingrés directe així com per rebuts de l’Ajuntament de Berga, del Consell Comarcal pel
concepte d’escombraries i de la gestió de multes, presentada per l'ORGT.
Deliberacions
Un cop llegida la proposta, l’Alcalde cedeix la paraula al regidor de la CUP, Sr. Oriol
Camps.
Un cop examinat el document, pregunten si hi ha alguna instrucció de l’equip de
govern, atès l’increment de la recaptació en les multes de trànsit.
El regidor de l’equip de govern Sr. Ramon Bajona i l’Alcalde contesten que això no
s’ha fet mai i que en part a aquest increment també s’hi ha de tenir en compte
l’increment derivat de la gestió de les zones blaves.
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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, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ----

Dictamen de la Comissió Informativa Municipal:
3. Disposició de caràcter general de creació de fitxers amb dades de caràcter
personal dels fitxers de videovigilància i de queixes, reclamacions i
suggeriments de l'Hospital Sant Bernabé de Berga.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2012/63

DISPOSICIÓ DE CARÀCTER GENERAL DE CREACIÓ DE FITXERS AMB DADES DE CARÀCTER
PERSONAL DELS FITXERS DE VIDEOVIGILÀNCIA I DE QUEIXES, RECLAMACIONS I
SUGGERIMENTS DE L'HOSPITAL SANT BERNABÉ DE BERGA.
MOTIVACIÓ
1. Vista la proposta de creació de fitxers de dades de caràcter personal tramesa per
l’administració de l’Hospital Sant Bernabé de Berga, organisme autònom de
l’Ajuntament de Berga.
2. La Llei 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en
endavant LOPD) té com a objecte principal garantir i protegir els drets fonamentals de
les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar, donant
compliment a allò previst en l’esmentada llei, i en especial, el què es disposa en el
Capítol I del Títol IV de la Llei, que fa referència als fitxers de titularitat pública.
3. En aquest sentit i amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans la informació
necessària per a l’exercici efectiu d’aquests drets, l’art. 20 de la LOPD preveu que la
creació, modificació i supressió dels fitxers de les administracions públiques que
continguin dades de caràcter personal, sols es podrà dur a terme per virtut de
l’aprovació de disposició general publicada en el diari oficial corresponent.
4. A l’apartat 2 del mateix art. 20 de la LOPD es detalla la informació mínima que
haurà de contenir la disposició de creació o modificació dels fitxers automatitzats, en
ordre a facilitar als ciutadans l’exercici dels drets d’accés, cancel·lació, rectificació i
oposició de les seves dades personals que la mateixa llei preveu.
5. Per últim, un cop publicada la disposició general de creació, modificació o supressió
del fitxer automatitzat, l’art. 39 de la mateixa LOPD estableix l’obligatorietat de la seva
inscripció.
6. En conseqüència, mitjançant la present disposició, i d’acord amb l’article 20 de
l’esmentada llei, es formalitza la creació dels fitxers que contenen dades de caràcter
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personal que són titularitat de l’Ajuntament de Berga, i que seran inscrits en el Registre
de l’Agència Catalana de Protecció de Dades.
7. Finalitzades les tasques de definició dels fitxer automatitzats que consten en
aquesta resolució, s’ha de procedir a la seva creació.
DISPOCIÓ
El ple municipal acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la creació de la disposició de caràcter general que crea
els fitxers de
automatitzat que a continuació es detalla, d’acord amb les
especificacions descrites:
DISPOSICIÓ REGULADORA DELS FITXERS QUE CONTENEN DADES DE
CARÀCTER PERSONAL
La present disposició té com a finalitat donar compliment a allò previst per a la Llei
orgànica 15/ 1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i, en
especial, el disposat en el capítol I del títol IV de la Llei, que fa referència als fitxers de
titularitat pública, i segons el que també preveu el títol V, capítol I, del Reial decret 1720/
2007, de 21 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei
orgànica de protecció de dades de caràcter personal.
Mitjançant la present disposició es formalitza la creació dels diferents fitxers que contenen
dades de caràcter personal que són titularitat de l’organisme autònom Hospital Comarcal
de Sant Bernabé que seran inscrites en el Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de
Dades.
1.- FITXER DE VIDEOVIGILÀNCIA
Article 1.- Denominació del fitxer.
El fitxer al qual es refereix aquesta disposició es denomina fitxer de videovigilància.
Article 2.- Finalitat i usos del fitxer.
La finalitat del fitxer és garantir la seguretat de les instal·lacions de l’Hospital Comarcal de
Sant Bernabé.
Els usos previstos són els derivats de la gestió del control de l'accés de les persones que
accedeixen a les seves instal·lacions i de la gestió dels sistemes de càmeres de seguretat
amb finalitats de vigilància.
Article 3.- Persones afectades.
El fitxer es refereix a qualsevol persona que accedeixi a les instal·lacions de l’Hospital
Comarcal de Sant Bernabé.
Article 4.- Procediment de recollida de dades.
Imatges recollides a través de sistemes de càmeres de videovigilància.
Article 5.- Procedència de les dades.
Dades proporcionades per la pròpia persona interessada.
Article 6.- Sistema de tractament del fitxer.
El fitxer té una estructura parcialment automatitzada.
Article 7.- Tipus de dades personals. Estructura de dades.
Les dades de caràcter personal incloses en el fitxer són les següents:
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- Dades identificatives (DNI o NIF, nom i cognoms, imatge i nom de l’organització a la
que pertany la persona interessada).
Article 8.- Cessions i transferències de dades previstes.
Forces i cossos de seguretat
Article 9.- Transferència internacional de dades.
No es preveu que es dugui a terme cap transferència internacional de dades.
Article 10.- Responsable del fitxer.
El responsable del fitxer és l’organisme autònom Hospital Comarcal de Sant Bernabé,
representat pel Gerent de l’entitat.
Article 11.- Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Les persones afectades incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i circumstàncies previstos per la Llei
orgànica 15/ 1999, davant de l’òrgan responsable del fitxer adreçant- se per escrit a
l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé- Gerència a l’adreça ctra de Ribes s/n 08600
Berga
Article 12.- Mesures de seguretat aplicables.
Atenent a la naturalesa de les dades contingudes en el fitxer i d’acord a l’establert en el
Reial decret 1720/ 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal,
s’assigna a quest fitxer un nivell de seguretat bàisc.

2.- FITXER DE QUEIXES, RECLAMACIONS I SUGGERIMENTS
Article 1.- Denominació del fitxer.
El fitxer al qual es refereix aquesta disposició es denomina fitxer de queixes, reclamacions
i suggeriments.
Article 2.- Finalitat i usos del fitxer.
La finalitat del fitxer és atenció i gestió dels agraïments, reclamacions i suggeriments que
formulin pacients, o els seus representants legals, i acompanyants d’aquests, o els seus
representants legals.
Article 3.- Persones afectades.
El fitxer es refereix a qualsevol pacient, o representant legal d’aquest, o acompanyant, o
representant legal d’aquest, de qui es disposi de les seves dades de caràcter personal,
tant informàticament com en paper, i les quals s’obtinguin al formular un agraïment,
reclamació i/ o suggeriment a l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé.
Article 4.- Procediment de recollida de dades.
Les diferents dades personals contingudes en el fitxer es subministraran al centre a través
de formularis, cartes, entrevistes o per transmissió electrònica.
Article 5.- Procedència de les dades.
Dades proporcionades per la pròpia persona interessada.
Article 6.- Sistema de tractament del fitxer.
El fitxer té una estructura parcialment automatitzada.
Article 7.- Tipus de dades personals. Estructura de dades.
Les dades de caràcter personal incloses en el fitxer són les següents:
- Dades relatives a la salut.

ACTA DEL PLE 3/2012, DE 1 DE MARÇ DE 2012 . 7

- Dades identificatives (noms i cognoms, DNI/ NIF, número d’afiliació a la Seguretat
Social, adreça, correu electrònic, telèfon, firma/ impremta).
- Dades personals (estat civil, dades familiars, data de naixement, lloc de naixement,
edat, sexe, nacionalitat, característiques físiques).
- Dades mèdiques i de prescripcions mèdiques (dades de salut).
- Dades socials.
- Dades econòmiques i laborals.
Article 8.- Cessions i transferències de dades previstes.
Òrgans de l’administració pública amb competències sobre la matèria.
Article 9.- Transferència internacional de dades.
No es preveu que es dugui a terme cap transferència internacional de dades.
Article 10.- Responsable del fitxer.
El responsable del fitxer és l’organisme autònom Hospital Comarcal de Sant Bernabé,
representat pel Gerent de l’entitat.
Article 11.- Exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
Les persones afectades incloses en aquest fitxer poden exercir els drets d’accés,
rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes i circumstàncies previstos per la Llei
orgànica 15/ 1999, davant de l’òrgan responsable del fitxer adreçant- se per escrit a
l’Hospital Comarcal de Sant Bernabé- Gerència a l’adreça Ctra de Ribes s/n 08600
Berga
Article 12.- Mesures de seguretat aplicables.
Atenent a la naturalesa de les dades contingudes en el fitxer i d’acord a l’establert en el
Reial decret 1720/ 2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal,
s’assigna a quest fitxer un nivell de seguretat alt.

Segon.- Procedir a sotmetre a informació pública l’aprovació inicial per un termini de
30 dies hàbils amb publicació en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de la
disposició de creació i referència al Diari oficial de la Generalitat de Catalunya i al
Regió 7 i disposar que en cas que en aquest termini no es presentin al·legacions, la
proposta de resolució esdevindrà resolució.
Tercer.- Procedir en aquest supòsit per part de l’administració de l’Hospital Sant
Bernabé de Berga a la inscripció en el Registre de l’Agència Catalana de Protecció de
Dades de la creació del fitxer relacionat en el punt primer de la present resolució.
Quart.- Facultar a l’Alcalde president per a la signatura de tots i cada un dels
documents necessaris per a dur a terme els acords anteriors.
Deliberacions
En aquest punt de l’ordre del dia no es produeixen deliberacions.
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, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP
Vots en contra: --Abstencions: ---
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4. Iniciativa de constituir la mancomunitat de municipis per a la biomassa.
PROCEDIMENT
Proposta PRP 2012/12

Proposta d’acord d’aprovació de la iniciativa de constituir la mancomunitat de municipis
per a la biomassa
MOTIVACIÓ
Vista la dificultat de gestionar de forma autònoma les forest de titularitat municipal i
considerant que la gestió serà més eficient jurídicament, tècnicament i econòmicament
si la gestió es realitza de forma compartida amb altres municipis.
Vista la intenció de diversos municipis de la comarca del Berguedà de realitzar de
forma mancomunada les obres, serveis o activitats en les forest d’utilitat pública de la
seva propietat per tal d’aprofitar els productes de les actuacions de millora sobre
l’arbrat, gestionant de forma sostenible la biomassa i generant energia a través de
fonts d’energia renovable.
Atès que l’article 117 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que la iniciativa per a
constituir mancomunitat s’ha d’aprovar amb el vot favorable de la majoria simple del
nombre legal de membres de cadascun dels ajuntaments que s’associïn.
Atès que l’article 118 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya,
aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, disposa que la formulació dels
estatuts de la mancomunitat ha d’ésser elaborada per un membre de cada una de les
entitats interessades, designat per l’acord a què fa referència l’article 117 de la mateixa
llei.
Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que legalment té conferides,
proposa al Ple de l'Ajuntament l'adopció dels següents
ACORDS
DISPOCIÓ
El ple municipal acorda,
Primer.- Iniciar els treballs per a la constitució de la mancomunitat de municipis per a
la biomassa.
Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament de Berga, a l’alcalde, o persona en qui
delegui.
Deliberacions
L’Alcalde cedeix la paraula al regidors d’urbanisme i medi ambient per tal que expliquin
aquesta iniciativa.

ACTA DEL PLE 3/2012, DE 1 DE MARÇ DE 2012 . 9

El regidor Àngel Guiu explica que aquesta iniciativa és conjunta amb altres municipis
de la comarca els quals també tenen en els seus termes municipals forest pública. I la
seva finalitat és millorar i netejar aquestes forests tot produint energia a través de la
seva massa forestal (biomassa), de manera que així també es creen llocs de treball i
s’obté un estalvi energètic.
Per part del grup municipal del PSC, el Sr. Jordi Parera explica que el seu grup veu
molt bé aquesta iniciativa.
Seguidament, el regidor de la CUP, Sr. Oriol Camps, també diu que veu molt bé
aqueta iniciativa però també explica que per utilitzar aquesta energia no fa falta crear
una central, sinó que es podria obtenir ja un estalvi en energia si s’adquirissin per als
equipaments de l’ajuntament estufes i calderes que permetessin el consum de
biomassa.
Per part del grup municipal del PP, el Sr. Joan Antoni López Noguera explica que
també veu molt bé aquesta iniciativa però creu, tal i com s’ha informat des de la
secretaria de l’Ajuntament, que no és necessari crear un altre ens local per gestionar
aquesta qüestió, sinó que ja es podria fer des d’un dels organismes municipals i/o
supramunicipals ja existents a la comarca i així no carregar més les hisendes dels
ajuntaments.
Finalment, l’Alcalde explica que aquest projecte s’ha d’autofinançar per ell mateix i no
ha de suposar una despesa per les arques dels ajuntaments mancomunats.
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, 3
vots del grup municipal de la CUP
Vots en contra: 1 vot del grup municipal del PP
Abstencions: ---

5. Aprovació del ROM.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2011/284

APROVACIÓ DEL ROM
Interessat: GRUPS MUNICIPALS (CIU, PSC-PM, CUP, PP)
MOTIVACIÓ
La Llei reguladora de les Bases del Règim Local, norma en la qual es contenen les
determinacions de caràcter bàsic del nostre règim jurídic, i EL Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local
de Catalunya la, van venir a donar contingut precís al dret a l’autonomia que l’article
137 de la Constitució reconeix als Municipis, pel que fa a l’àmbit de les nostres
competències, en fixar, com va assenyalar el Tribunal Constitucional en la sentència
214/89, de 21 de desembre, una sèrie de directrius que el legislador sectorial
forçosament ha de tenir en compte en l’assignació de competències, i en reconèixer
als Municipis, entre altres entitats locals de caràcter territorial, la potestat
d’autoorganització, com a potestat reglamentària específica, l’exponent màxim de la
qual el constitueix la possibilitat d’aprovar un Reglament Orgànic Municipal, les
determinacions del qual, dins del marc de la legislació bàsica i de la legislació local de
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Catalunya, preval, en virtut del Principi de competència, respecte de les normes
reglamentàries estatals o autonòmiques que en aquesta matèria s’haguessin
promulgat o poguessin promulgar-se en el futur, donant-se així primacia a l’interès
local, quant a l’organització interna es refereix, respecte de l’interès autonòmic o
estatal.
En ús d’aquesta potestat, aquest Ajuntament proposa aprovar el Reglament Orgànic
Municipal de l’Ajuntament de Berga, que és la norma que ha de regular l’organització
municipal.
Aquestes circumstàncies, unides a la ferma convicció que els Reglaments Orgànics,
respectant el bloc de la constitucionalitat, no han de quedar relegats únicament a
precisar la legislació de règim local estatal i autonòmica, ja que, en ser la potestat
reglamentària inherent a l’autonomia local que la Constitució garanteix, i estar, per
tant, implícita al seu article 137, com va entendre el Tribunal Suprem en la sentència
de 27 de març de 1985, es reconeix als municipis un marc propi per regular, dins del
marc de la Llei, les peculiaritats del règim d’organització i de funcionament, és el que
ha portat a aquesta Alcaldia a encarregar a la Secretària General de l’Ajuntament la
redacció d’un text de Reglament orgànic que no constitueixi una un text més ambiciós,
de creació d’un instrument organitzatiu que doni resposta al model municipal que, al
nostre judici, està configurat pel nostre sistema constitucional, en base, no solament al
Principi d’autonomia local constitucionalment garantit, sinó també al Principi de
subsidiarietat reconegut per la Carta Europea d’Autonomia Local.
Vista la proposta de Reglament Orgànic Municipal, redactada per la Secretària
General d’aquest Ajuntament, en la qual s’aborda la regulació de la peculiar
organització municipal, mitjançant l’establiment d’aspectes tan decisius com els
Principis inspiradors de l’activitat municipal; les normes sobre constitució, vigència i
finalització del mandat corporatiu; l’organització municipal de caràcter necessari i de
caràcter complementari; el règim de funcionament i el règim jurídic dels seus òrgans i
l’Estatut dels membres de la Corporació, i es regula d’una manera específica la
informació i participació ciutadana i les normes particulars de procediment
administratiu, així com la manera en què s’han d’aplicar en aquest Ajuntament, en
base als Principis d’objectivitat, transparència, celeritat i eficàcia que han de presidir
l’actuació municipal, amb l’objecte d’establir els canals necessaris per facilitar la
participació de tots els ciutadans i ciutadanes en els assumptes públics municipals, i
aconseguir així una societat participativa, conscient i responsable dels assumptes que
els afectin, com autèntics titulars dels drets que se’n deriven, dels quals aquest
Ajuntament és únicament el gestor.
Atès el que disposen els articles 20, 22.2.d), 24, 47.2.f) 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, en concordança amb els articles 47 a
65 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, i amb els articles 58 i següents del Reglament
d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, aprovat per Decret núm. 179/95, de 13 de
juny, i la resta de legislació aplicable, així com els informes emesos al respecte per la
Secretària General.
DISPOCIÓ
El ple municipal acorda,
Primer. Aprovar inicialment el Reglament Orgànic Municipal de l’Ajuntament de Berga,
el text íntegre del qual figura com a document annex a aquest acord.
Segon. Sotmetre l’aprovació de l’esmentat Reglament a informació pública i audiència als
interessats per un termini de TRENTA dies, a l’efecte de reclamacions i suggeriments,

ACTA DEL PLE 3/2012, DE 1 DE MARÇ DE 2012 . 11

mitjançant la inserció del corresponent Edicte en el Butlletí Oficial de la Província, en el
Diari Oficial de la Generalitat, en un diari dels de major difusió de la Província, en el
Tauler d’Anuncis d’aquesta Corporació i a la seu electrònica de la web municipal de
l’Ajuntament de Berga, transcorregut el qual sense haver-se presentat cap reclamació
ni suggeriment, s’entendrà aprovat definitivament sense necessitat de nou acord.
Tercer. Aprovat definitivament el Reglament, es publicarà íntegrament el seu text en el
Butlletí Oficial de la Província, entrant en vigència un cop transcorreguts QUINZE dies
a partir de la total publicació. Així mateix, es publicarà en el tauler d’anuncis de la
Corporació i s’inserirà el corresponent edicte en el Diari Oficial de la Generalitat,
anunciant la referència del Butlletí Oficial de la Província en el qual s’hagi publicat
íntegrament el text.
Deliberacions
L’Alcalde explica la proposta presentada i el procés de treball amb la resta de grups
municipals per arribar al document que ara se sotmet al plenari.
Seguidament, cedeix la paraula a la regidora del grup municipal de la CUP, Sra. Anna
Maria Guijarro, la qual explica la satisfacció de poder debatre aquest document al Ple
de l’Ajuntament i el fet d’incloure l’apartat de participació ciutadana. No obstant això,
explica les esmenes que presenten per a la seva consideració en el plenari.
L’Alcalde respon que no admetran les esmenes presentades pel grup municipal de la
CUP atès que provoquen una rigidesa del ROM. El Rom respecta el que marca la Llei
però es vol deixar opció a futurs equips de govern per tal que puguin decidir el que
considerin pertinent a l’inici de cada legislatura. En relació als districtes, el seu equip
de govern creu que és excessiu per una ciutat com Berga, i el fet de reconèixer la
Valldan és per una peculiaritat històrica ja que anteriorment era municipi. Sobre el
penjar les actes del Ple a una hora determinada un cop aquestes hagin estat
aprovades, no creu que aquest nivell de detall ha de figurar en un instrument com és el
ROM. I de la mateixa manera, no considera que s’hagi de copiar literalment el text
legal sobre la participació ciutadana que ja es troba en la llei corresponent.
Seguidament, el regidor del grup municipal del PSC, Sr. Ramon Camps, troba bé
establir la celebració dels plens amb periodicitat mensual, recorda les modificacions
que s’havien pactat als articles 118 i 127 del ROM, relació d’incloure qualsevol regidor
i el fet de no limitar el número de precs i preguntes.
L’Alcalde ho contempla i demana la seva inclusió, ja que hi deu haver hagut un error
en el document entregat. També creu oportú rebre el diari de registre d’entrada i
sortides diàriament, i només matisar les normes que motiven el tema de participació
ciutadana ja que la llei està impugnada davant del Tribunal Constitucional.
El regidor del grup municipal del PP, Sr. Joan Antoni López Noguera, explica que el
seu grup municipal votarà a favor del ROM, tot i que pensen que és un text massa
regulador. Igualment, demana que els grups municipals continuïn treballant com fins
ara, o sigui, presentant les esmenes per escrit per tal de poder-les treballar tots els
grups municipals i assolir el consens en aquest Acord. Finalment, opina que hi ha
massa articles però hi votarà a favor.
Finalment, l’Alcalde està d’acord amb el que diu el regidor del PP i convida al grup
municipal de la CUP a retirar les esmenes presentades ja que sinó el seu grup
municipal les votarà en contra.
Seguidament el grup municipal de la CUP retira les esmenes comentades.
Votacions:
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per majoria absoluta dels
membres consistorials presents amb el següent resultat:
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Votació: Aprovat per majoria absoluta
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

6. Cartipàs 2011-2015: Modificació de la composició de les informatives
municipals.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2011/235
PRP2012/193

CARTIPÀS 2011-2015: MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LES INFORMATIVES MUNICIPALS
MOTIVACIÓ
Vista la instància presentada el dia 23 de febrer de 2011 al registre d’entrada municipal
pel grup municipal del PSC, amb assentament 808, en què sol·licita el canvi de
representant del PSC a les sessions informatives de l’àrea municipal, a favor d’Ermínia
Altarriba i Gorgas.
Atès que en data 28 de desembre de 2011, i mitjançant Acord de Ple, es va prendre
coneixement de la renúncia al càrrec de regidor de l’ajuntament de Berga del Sr.
Jaume Vima i Bofarull
Atès que la senyora Maria Queralt Calderer i Torrescasana va prendre possessió com
a regidora en la sessió ordinària del ple de la Corporació de 9 de febrer de 2012.
DISPOCIÓ
El ple municipal acorda,
Primer.- Modificar la composició de la comissió informativa de l’àrea municipal, que
passa a ser la següent:
President
Alcalde

Juli Gendrau i Farguell

Vocals
1 membre de CiU
Suplent

Ramon Bajona i Riu
Àngel Guiu i Venturós

Suplent

Ermínia Altarriba i Gorgas
Ramon Camps i Garcia

Suplent

Oriol Camps i Cervera
Francesc Ribera i Toneu

1 membre del PSC

1 membre del CUP

1 membre PPC
Joan Antoni López i Noguera
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Segon.- Modificar la composició de la comissió informativa de l’àrea de servei a les
persones, que passa a ser la següent:
President
Alcalde

Juli Gendrau i Farguell

Vocals
1 membre de CiU

Suplent

Maria Queralt Calderer
Torrescasana
Maribel Iglesias i Traserra

Suplent

Ermínia Altarriba i Gorgas
Ramon Camps i Garcia

Suplent

Anna Maria Guijarro i Casas
Oriol Camps i Cervera

i

1 membre del PSC

1 membre del CUP

1 membre PPC
Joan Antoni López i Noguera
Deliberacions
No es produeixen deliberacions.
Votacions:
Sotmès a votació el dictamen dalt transcrit, s’aprova per majoria simple dels membres
consistorials presents amb el següent resultat:
Votació: Aprovat per majoria simple
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

7. Moció que el grup municipal de la CUP eleva al ple, sobre el projecte de fira i
teatre artesà de Berga.
PROCEDIMENT
Moció que el grup municipal de la CUP eleva al ple, sobre el projecte de fira e teatre
artesà de Berga
Atès que entenem que el projecte de Fira de Teatre Artesà de Berga pot esdevenir una
eina útil per a la promoció turística i pot reportar beneficis socials i culturals a Berga i la
comarca.
El Grup municipal de la Candidatura d’Unitat Popular demana al Ple de l’Ajuntament
l’aprovació dels següents acords:
1. L'Ajuntament de Berga assumeix la iniciativa en el projecte de la Fira de Teatre
Artesà de Berga i vetllarà pel seu desenvolupament dels seus objectius.
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2. La Regidoria de Cultura posarà en marxa el disseny del projecte, la redacció del
pressupost i la producció de l'edició de 2013.
Deliberacions
En aquest punt l’Alcalde cedeix la paraula al regidor del grup municipal de la CUP per
tal que exposi la moció que han fet arribar al Ple.
Seguidament, el regidor Sr. Francesc Ribera llegeix i explica la moció a la resta del
Consistori.
A continuació, l’Alcalde agraeix la iniciativa presentada pel grup municipal de la CUP i
diu que creu que és una iniciativa a tenir en compte, però que s’ha de treballar més i
veure la seva viabilitat econòmica per tal de poder-ho incloure en els pressupostos
municipals de l’exercici 2013.
En aquest sentit, s’encarrega al regidor Sr. Francesc Ribera que presenti aquest
projecte.
En aquest sentit, i d’acord amb els regidors de la CUP, s’aprova deixar aquest
assumpte sobre la mesa.
Votacions:
Sotmesa a votació la retirada de la moció, 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, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

8. Moció que el grup municipal del PPC eleva al ple, de modificació del Premi
Ramon Vinyes de Teatre i del Concurs de Pintura Ciutat de Berga.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2012/34

Moció que el grup municipal del PPC eleva al ple, de modificació del Premi Ramon
Vinyes de Teatre i del Concurs de pintura Ciutat de Berga.
D’acord amb la situació econòmica global actual, les administracions hem d’adaptar
els pressupostos a la manca d’ingressos i fer una redistribució de la despesa per
tal de cobrir aquelles necessitats actuals de la societat.
En concret la situació econòmica actual fa que moltes persones recorrin a aquelles
associacions
o
serveis
municipals
que
els
poden
reportar
ajuda,
augmentant considerablement el nombre de persones que es dirigeix als serveis
socials municipals, o associacions benèfiques.
Als pressupostos 2012, aprovats el passat 28 de Desembre de 2011, les
partides destinades a subvencions i ajuts a les diferents associacions destinades a
ajuts socials de la ciutat de Berga es van veure reduïdes, cosa que no correspon
amb la realitat social actual de la ciutat ni amb l’augment de la demanda que els
darrers anys han patit aquestes associacions.
El Partit Popular creiem també necessari continuar invertint en cultura, però vista la
situació econòmica actual, els ciutadans demanen a les diferents administracions
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que adaptem les despeses a les necessitats actuals. La modificació de la
periodicitat del Concurs de Pintura Ciutat de Berga i el premi Ramon Vinyes de
Teatre, suposen un estalvi de 6.000 euros anuals del pressupost, diners que poden
ser de gran utilitat per a les diferents associacions destinades a ajuts socials de la
ciutat.
DISPOCIÓ
El ple municipal acorda,
1-

Convocar el Concurs de pintura ràpida de tardor i del Premi de Teatre Ramon
Vinyes amb una periodicitat biennal alternant-se l’un amb l’altre.

2-

Assolir el compromís polític per a la present legislatura, que els 6.000 €
d’estalvi sobre el pressupost municipal de Berga, segons pressupost aprovat per a
2012 que suposa l’aprovació del punt 1, es destini a entitats de serveis socials
que duguin a terme la seva activitat a la ciutat de Berga.

3-

Modificació de les partides pressupostaries del pressupost municipal 2012 de
Berga d’acord amb el punt 2 del present acord. Els diners que s’estalviïn amb
aquesta modificació es destinaran a serveis socials.

Deliberacions
En aquest punt de l’ordre del dia, l’Alcalde cedeix la paraula al regidor del grup
municipal del PP.
Seguidament, el Sr. Joan Antoni López Noguera, explica la moció presentada.
Després, l’Alcalde explica que en el pressupost municipal actual no s’ha retallat res
respecte el de l’exercici anterior. Per tant, no és cert que s’hagin fet aquestes
retallades en aspectes de serveis socials, sinó que tan sols s’han pressupostat
exactament les quanties que en l’exercici anterior efectivament es varen reconèixer.
Seguidament, el grup municipal de la Cup es manifesta totalment en contra que les
retallades per incrementar la despesa en serveis socials surtin únicament de les
partides de Cultura i proposen que surtin en proporció de la resta de partides que hi ha
en el pressupost. Sens perjudici que des de la Regidoria de Cultura es reestructurin els
premis en qüestió.
El grup municipal del PP explica que sobre les esmenes presentades estan d’acord en
què la Regidoria de Cultura reestructuri els premis, i en relació a la segona esmena
presentada pel grup municipal de la CUP, els proposa que en el seu cas presentin la
seva pròpia moció al respecte i sigui més específica. I només clarifica que el seu grup
no renuncia a la cultura sinó que en un context com l’actual, prioritza necessitats.
Per la seva banda, el grup municipal del PSC comenta que tampoc els agrada el
binomi cultura-serveis socials. Creuen que l’Ajuntament ha de marcar una línia cultural
clara per la ciutat i que els premis si han de continuar existint, han de premiar
l’excel·lència.
Per acabar el debat, l’Alcalde explica que està d’acord en què els premis siguin
biennals, però el Premi a la Cultura Ciutat de Berga, creu que ha de continuar essent
anual. En relació a la modificació de les partides pressupostàries, la Regidoria de
Serveis Socials està treballant en l’actualització dels convenis amb les associacions
socials de la ciutat.
El regidor del PP està d’acord amb retirar el punt tercer de la moció, però amb el
compromís que l’estalvi obtingut amb aquesta mesura es destini a serveis socials.
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La CUP també hi votarà a favor, sempre que no hi consti que l’estalvi surti de les
partides pressupostàries destinades a Cultura.
Votacions:
Sotmesa 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, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

9. Moció que el grup municipal del PSC eleva al ple, per la gratuïtat del túnel del
Cadí per als transportistes del Berguedà.
PROCEDIMENT
PRP2012/192

Moció que el grup municipal del PSC eleva al ple, per la gratuïtat del túnel del Cadí per
als transportistes del Berguedà.
MOTIVACIÓ
Atès que la gratuïtat del túnel del Cadí era una reivindicació històrica dels ciutadans i
empresaris de les comarques de muntanya.
Atès que l’any 2007, amb l’anterior Govern de la Generalitat, es va aprovar la
bonificació del Túnel pels residents a les comarques veïnes, i amb posterioritat als
empresaris.
Atès que el nou decret del Govern de la Generalitat de Catalunya sobre les
bonificacions del túnel del Cadí exclou les furgonetes i els camions de doble roda.
Atès que els transportistes de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà han creat una
plataforma per recollir signatures i demanar que es mantingui la gratuïtat del Túnel del
Cadí per tal donar facilitats i potenciar les activitats econòmiques entre aquestes
comarques de muntanya.
Atès que les bonificacions només són per a turismes, havent de pagar més de 30 € per
viatge en el cas de camions i furgonetes de doble roda.
Atès que l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) ha manifestat
públicament el seu suport als transportistes i empresaris afectats per aquests canvis
en les bonificacions.
Proposem al Ple que acordi el següent:
1. Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que modifiqui el nou decret i que
contempli les bonificacions a camions i furgonetes de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el
Berguedà.
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2. Trametre aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups polítics del Parlament
de Catalunya, a la concessionària del Túnel del Cadí, a la Plataforma d’afectats i als
Consells Comarcals de l’Alt Urgell, la Cerdanya i el Berguedà.
Deliberacions:
Un cop explicada la moció pel grup municipal del PSC, l’Alcalde explica que el govern
de la Generalitat de Catalunya ja ha contemplat aquesta mancança i ha adoptat un
Acord, d’acord amb el contingut que es troba en la moció presentada. En aquest sentit
doncs l’Alcalde proposa retirar aquesta moció i el grup municipal del PSC hi està
d’acord.
Votacions:
Sotmesa a votació la retirada de la moció, 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, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

Propostes urgents
Seguidament l’Alcalde un cop deliberat amb la resta de grups municipals, proposa
incloure per urgència els següents temes a l’ordre del dia de la sessió.
Votació: aprovat per majoria absoluta.
Vots a favor: 9 vots CIU, 4 vots PSC, 3 vots CUP i 1 PP (arts. 47.2 TRRL, 103
LMRCat, 87 ROF)
Vots en contra: --Abstencions: --10. Adhesió a la Declaració de Vic, pel compromís local envers Rio+20: cap al
bon govern ambiental i l'economia verda.
PROCEDIMENT
PRP2012/205

Adhesió a la “Declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20: cap al bon govern
ambiental i l'economia verda”
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Únic.- Adherir-se a la declaració de Vic pel compromís local envers Rio+20, aprovada
per la 12a. assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat el 22 de
febrer de 2012, que es transcriu a continuació:

“DECLARACIÓ DE VIC
PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20:
CAP AL BON GOVERN AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA
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En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat ha deixat
ben palès un ferm convenciment per incorporar els principis del desenvolupament sostenible al
món municipal.
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la Terra de 1992,
que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va marcar un punt d’inflexió en la manera
d’abordar l’encaix del medi ambient en la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al
proper mes de juny, de la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament
Sostenible, trobada que, de manera colloquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim de
Rio+20.
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any
Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa oportunitat per aprofundir la
presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència
energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, regional, nacional i internacional.
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment d’inestabilitat econòmica,
situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen molt a aportar. Efectivament, un dels
objectius bàsics de la conferència serà el foment de l’economia verda en el context del
desenvolupament sostenible: tota una declaració de principis que corrobora que la feina duta a
terme fins ara des de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta.
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han generat un treball
ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció dels principis d’acció que van
emanar d’aquella Cimera de la Terra de referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris
respectius polítiques i actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de
la petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en assentar les
bases per a una gestió ambiental municipal més eficient.
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el suport de la
Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 Locals, i, més recentment, en el
concert europeu, en el disseny de polítiques d’eficiència energètica i de mitigació del canvi
climàtic, en el marc del Pacte dels Alcaldes i Alcaldesses per una Energia Sostenible Local.
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la nova conferència de
Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, i tenint present el treball impulsat a
Catalunya durant l'any passat, orientat a preparar la participació activa del nostre país a la
Conferència, la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en
sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres àmbits institucionals.
És per tot això que els membres de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
ACORDEM:
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de la seva idoneïtat
com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i perquè entenem que constitueixen una
estratègia que coincideix plenament amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a
la situació econòmica actual.
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DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps generadors
d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament sostenible.
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la sostenibilitat en tots
els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència energètica i energies renovables, cicle
local de l’aigua, tractament dels residus, gestió del soroll, comunicació ambiental i consum
responsable.
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions locals, supramunicipals i nacional en
l’àmbit de Catalunya, per tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en
desenvolupament sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i
d’organització.
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar oportunitats de
collaboració público-privada en el camp de la sostenibilitat.
GARANTIR la contribució dels governs locals al desenvolupament de polítiques i accions
d'educació i capacitació a tots nivells de la ciutadania, per facilitar el ple desenvolupament de
la sostenibilitat i de l'economia verda, així com donar suport a l'impuls a les actuacions de
recerca i la innovació en sostenibilitat, que permetin afrontar els reptes de futur.
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i objectius comuns,
i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar estratègies de sensibilització i comunicació
que aconsegueixin la complicitat de les ciutadanies en la implementació de les polítiques
ambientals locals.
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de sostenibilitat i eficiència
en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels alcaldes per una energia sostenible local, per
tal de promoure les energies renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat
energètica.
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i de construcció
de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.
Finalment, ENS INSTEM a presentar la Declaració de Vic en els respectius plens municipals,
abans del 10 de juny, per donar el màxim suport al compromís local envers Rio+20, i a notificar
els acords a la presidència de la Xarxa.
12a Assemblea de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat
Vic, 22 de febrer de 2012”
Deliberacions:
L’Alcalde explica la proposta i la resta de grups municipals amb presència al
Consistori, estan completament d’acord en adherir-s’hi i aprovar-la.
Votacions:
Sotmesa a votació la proposició dalt transcrita, s’aprova per majoria simple dels
membres consistorials presents amb el següent resultat:
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Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: --Abstencions: ---

11.a. Nomenament dels representants de la Comissió per als horts urbans.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2011/168

NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PER ALS HORTS URBANS
MOTIVACIÓ
1. Atès que l’article 3 del reglament de funcionament de la comissió per als horts
urbans estableix que el ple municipal escollirà per a formar-ne part com a membres a
un representant de les associacions de veïns, i un representant de les entitats ASFAM,
ERA I Grup de defensa de la natura.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió d’horts urbans a les següents
persones:
- Representant de les AA.VV: Roser Farràs Casoliva
- Representant d’ASFAM: Manela Quesada Soto
- Representant d’ERA: Josep Tuson Valls
- Representant del grup de defensa de la natura: Jordi Pons Castillo
Segon.- Notificar aquest acord als representants nomenats.
Deliberacions:
Aquest assumpte es debatrà conjuntament amb el següent.
Votacions:
Aquest assumpte es votarà conjuntament amb el següent.
11.b. Modificació del Reglament de la Comissió per als horts urbans.
PROCEDIMENT
Proposta a JGL i Ple - Informe i certificat 2011/168
PRP2012/225

MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DE LA COMISSIÓ PER ALS HORTS URBANS
MOTIVACIÓ
El dia 1 de març de 2012 va tenir entrada al registre municipal, amb assentament núm.
921, una proposició de l’equip de govern per a modificar l’article 3.2 del Reglament de
funcionament de la comissió per als horts urbans.
DISPOSICIÓ
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El ple de la corporació acorda:
Primer.- Modificar l’article 3.2 del Reglament de funcionament de la Comissió per als
horts urbans, que estableix la seva composició, de manera que, on diu:
“Article 3.2
En formaran part també com a membres, els quals seran escollits pel ple municipal:
- Un/a representant de cada grup municipal. En tot cas, en formaran part els regidors
competents en les matèries d’urbanisme, medi ambient, promoció econòmica. En
tot cas l’Alcalde serà el membre corporatiu que representarà el grup municipal al
qual pertanyi.
- Un/a representant de les associacions de veïns de la Ciutat de Berga
- Un/a representant de les entitats: ASFAM, ERA i Grup de la Defensa de la Natura”
ha de dir:
“Article 3.2
En formaran part també com a membres, els quals seran escollits pel ple municipal:
- Un/a representant de cada grup municipal. En tot cas, en formaran part els regidors
competents en les matèries d’urbanisme, medi ambient, promoció econòmica i de
serveis a les persones. En tot cas l’Alcalde serà el membre corporatiu que
representarà el grup municipal al qual pertanyi.
- Un/a representant de les associacions de veïns de la Ciutat de Berga
- Un/a representant de les entitats: ASFAM, ERA i Grup de la Defensa de la Natura
- Un/a representant de la gent gran
- Un expert en horts urbans”
Segon.- Sotmetre la modificació del reglament a informació pública per un termini de
30 dies hàbils, amb inserció d’edictes al: Butlletí oficial de la província de Barcelona,
Diari de la Generalitat de Catalunya, a un dels mitjans de comunicació escrita diària.
Tercer.- Disposar que en cas que en el termini d’informació pública no es presentin
al·legacions, la modificació del Reglament esdevindrà aprovada definitivament,
procedint-se a la seva publicació íntegra en el Butlletí Oficial e la Província i inserint-ne
una referència en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya sobre el butlletí oficial
de la província en què s’hagi publicat íntegrament el text.
Deliberacions:
Sobre aquest aspecte, l’Alcalde explica als membres del grup municipal de la CUP que
en el fet de ser substituïts els regidors d’aquesta comissió per un membre que no sigui
regidor del seu propi grup municipal, el Secretari ha emès un informe desfavorable que
està a la seva disposició. Igualment sobre la resta de membres, no hi ha cap
impediment, tot i que també s’ha manifestat des de secretaria que no s’ha aportat cap
document que acrediti la representació que ostenten envers les associacions previstes
en el Reglament de funcionament.
Votacions:
Sotmesa a votació la proposició dalt transcrita, s’aprova per majoria simple dels
membres consistorials presents amb el següent resultat:
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Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot del grup municipal del PP
Vots en contra: --Abstencions: ---

12. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal al centre
històric de Berga: text refós.
PROCEDIMENT
PROPOSTA A JGL I PLE - INFORME I CERTIFICAT 2011/154

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL AL CENTRE
HISTÒRIC DE BERGA
MOTIVACIÓ
1. Vist que l’Ajuntament de Berga va tramitar la modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal al centre històric de Berga fins a la seva aprovació provisional i el
va trametre a la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central per a la seva
aprovació definitiva si esqueia.
2. Vist que la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central en data 25 de
gener de 2012 va aprovar definitivament la modificació puntual, supeditant-ne la
publicació a la redacció d’un text refós.
3. Vist que per part de l’equip redactor de la modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal al centre històric de Berga s’ha redactat el text refós.
4. Vist que l’arquitecte municipal ha emès informe el qual conclou que el text refós
inclou les prescripcions que s’efectuaven en l’aprovació definitiva.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Donar conformitat al text refós de la modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal al centre històric de Berga, redactat per l’arquitecte Jordi Artigas
Masdeu.
Segon.- Trametre el text refós a Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya
central a fi que procedeixi a la seva publicació, si escau.
Deliberacions:
No es produeixen deliberacions.
Votacions:
Sotmesa a votació la proposició dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta 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, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP.
Vots en contra: ---
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Abstencions: ---

13. Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Berga a la
part nord de la Rasa dels Molins i Plaça Dr. Saló: aprovació provisional.
PROCEDIMENT
PROPOSTA A JGL I PLE - INFORME I CERTIFICAT 2011/151

MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE
PART NORD DE LA RASA DELS MOLINS I PLAÇA DR. SALÓ.

BERGA A LA

MOTIVACIÓ
1. Atès que el Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 6 d’octubre de 2011, va
aprovar l’acord següent:
MOTIVACIÓ
1 El Ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 5 de maig de 2011, va provar inicialment la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Berga a la part nord de la Rasa dels Molins i Plaça Dr. Saló, amb les següents prescripcions a
incorporar prèviament a l’aprovació provisional:
S’ha de concretar amb suficient detall les condicions d’ordenació ,edificació i ús de l’espai d’equipaments i terciari de la
zona nord de l’àmbit a excepció del plànol normatiu de zonificació (0.01) i d’ordenació de l’àmbit de l’antic PMU-P04 a
excepció de mateix plànol de zonificació.
S’ha de completar la normativa urbanística PMU-P05 d’acord amb les determinacions previstes a l’article 88 del Decret
305/2006, de 18 de juliol i, concretament, regular normativament l’obligatorietat de la cessió del sòl necessari per a
edificar el sostre corresponent al 10% de l’aprofitament urbanístic del sector
S’ha de qualificar els espais que estaven dins el PMU-P05 i ara s’exclouen d’aquest.
S’han de justificar els percentatges de protecció pública d’acord amb el DL 1/2010, de 3 d’agost i el Decret 305/2006, de
18 de juliol.
S’ha de deixar constància explícita de que de les rasants de l’espai centra de la rasa es definirà en el projecte
d’urbanització i en aquest s’estudiarà la necessitat del cobriment total o parcial de la Rasa.
S’han de corregir errades en l’apartat B11 ‘Obra urbanitzadora’, tot i tenir caràcter únicament informatiu.
S’han d’incorporar les seccions longitudinals de la zona a l’oest de la rasa i seccions transversals que permetin avaluar
l’impacte de les edificacions sobre l’espai lliure de a rasa i sobre les edificacions veïnes.
S’ha de corregir l’article 97.4 substituint el 505 d’ocupació màxima de les piscines per: “Es podrà pavimentar o ocupar
amb piscines com a màxim el 50% de la superfície del sòl lliure de la parcel·la”.
S’ha de corregir l’article 123 modificat, apartat 1 i 2 en el següent sentit:
o En el títol 123 es modifica la denominació de la clau. Caldrà corregir la denominació proposada ‘11B.1’ per la
mateixa denominació que al planejament vigent ‘Clau 11B’o L’alçada lliure mínima entre forjats haurà de ser de 2,70 metres en les plantes pis.
o Caldrà incloure en l’apartat setè de les condicions d’ordenació i edificació: ‘En el cas de cobertes planes no es
permetrà la col·locació de cap tipus d’instal·lació per damunt del pla de coberta a excepció d’elements de
ventilació, antenes, claraboies.
o Caldrà eliminar l’apartat vuitè de les condicions d’ordenació i edificació, per ser contradictori amb les
disposicions comunes als sistemes d’ordenació de l’edificació del POUM.
o Caldrà afegir l’apartat segon de les condicions d’ús l’obligació de preveure una plaça d’aparcament per cada
100 m2 de local no residencial sobre rasant.
Les determinacions de l’article 138 i la fitxa del PMU-P04 de la Modificació puntual del POUM al centre històric de Berga
han de concordar entre elles.
En les condicions de gestió dels articles 138 i 139 unificats per la modificació, cal preveure l’obligació de conservació de
les obres d’urbanització de conformitat amb l’article 44 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost.
Cal substituir la fitxa de la pàgina 116 del document de modificació per la fitxa PMU-P20 del POUM.
S’haurà d’estudiar la reducció de l’edificabilitat o eliminació del bloc denominat B2 per tal de reduir l’impacte d’aquest
volum sobre l’espai lliure de la Rasa dels Molins.
S’ha d’estudiar la distribució d’alçades del bloc B6 del carrer Verge de la Salut per enllaçar correctament amb les
edificacions existents.
S’ha d’estudiar la volumetria del bloc B7 de la plaça Viladomat per tal d’enllaçar-lo correctament amb la mitgera
existent i donar un fina a les voltes.
2 Vist l’acord es va sotmetre a informació pública per un termini d’1 mes amb inserció d’edictes en el Butlletí oficial de la
província de Barcelona, en el diari Regió 7 i en la pàgina web de l’Ajuntament de Berga.
3 Durant el termini d’informació pública han presentat les següents al·legacions:
- Enric Santasusagna Soler, Josep Santasusagna Costa, Antoni Gomez Luceño i Dolors Santasusagna Costa, amb Registre
General d’Entrada 2348 de data 2 de maig de 2011.
- Josefina Pujol Escude, amb Registre General d’Entrada 2496 de data 9 de maig de 2011.
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- Lidia Soler Rosell, amb Registre General d’Entrada 2498, de data 9 de maig de 2011.
- Comunitat de propietaris del C Maixerí núm., 6, amb Registre General d’Entrada 2632, de data 18 de maig de 2011.
- Maria Angels Jove Casadesus, amb Registre General d’Entrada 3513 de data 22 de juliol de 2011
- Comunitat de propietaris del c Ronda Moreta 44, amb Registre General d’Entrada 3512, de data 22 de juliol de 2011
- Alicia Pey Salvans, amb Registre General d’Entrada 3528 de data 22 de juliol de 2011
4 En relació a les al·legacions presentades s’ha emès el següent informe:
Comunitat de propietaris del carrer Maixerí 6
RE 2632 – 18/05/2011
Al·legacions
1. Que es tregui l’afectació de l’immoble del carrer Maixerí 6 per no ser necessària.
Informe
1. L’expedient que s’ha sotmès a informació púbica és una modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal a la Rasa dels Molins, un sector de sòl urbà no consolidat amb Pla de millora
urbana aprovat. La modificació té per objecte la modificació dels límits del polígon i l’adequació de
densitats i edificabilitats dins aquest sector.
En aquest sentit, la modificació de planejament que es demana per part dels interessats res te a veure en
l’àmbit de al Rasa dels Molins i per tant no procedeix la desafectació en el marc d’aquesta modificació
puntual.
Conclusió
Procedeix desestimar íntegrament l’al·legació presentada per Comunitat de propietaris de carrer Maixerí 6 de
Berga.
Enric Santasusagna Soler i altres
RE 2348 – 02/05/2011
Al·legacions
1. Que es deixi fora del polígon la finca aportada 1 en el Projecte de reparcel·lació del Pla de millora urbana
P Rasa dels Molins aprovat inicialment en data 2 de gener de 2008.
Informe
1. En la modificació puntual del POUM de la Rasa dels Molins la finca que esmenta el Sr. Santasusagna ja
no consta dins el polígon d’actuació. En tot cas, aquesta finca haurà de ser classificada i qualificada en
aquesta modificació puntual.
Conclusió
Procedeix desestimar l’al·legació presentada atès que la finca ja no consta afectada, si bé haurà de ser
classificada i qualificada amb la modificació puntual del POUM de la Rasa dels Molins.
Josefina Pujol Escudé
RE 2496 – 09/05/2011
Al·legacions
1. Disconformitat amb un amidament de plànol de 162,15 metres 2 i conformitat amb una superfície de 188
metres2.
Informe
1. La modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Berga té per objecte l’ordenació de
l’àmbit urbanístic.
La determinació de la superfície de les finques aportades es realitza a través de l’instrument de gestió
urbanística que és el projecte de reparcel·lació. Serà en la tramitació del projecte de reparcel·lació que
procedirà la determinació exacte de les superfícies aportades.
Conclusió
Procedeix desestimar íntegrament l’al·legació presentada per Josefina Pujol Escudé.
Lidia soler Rosell
RE 2496 – 09/05/2011
Al·legacions
1. Disconformitat amb un amidament de plànol de 3.169,29 metres 2 i conformitat amb una superfície de
3.299,28 metres2.
2. Que va realitzar cessió de terrenys i pagament de quotes d’urbanització per l’obertura i urbanització del
carrer Gran Via de Berga.
3. Que en l’actuació al sud del carrer Gran Via va ser ocupada per l’Ajuntament i demana que es procedeixi
a la seva adquisició.
4. Que es procedeixi a l’anulació del Pla de millora urbana P05 Rasa dels Molins i el projecte de
reparcel·lació.
Informe
1. La modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal de Berga té per objecte l’ordenació de
l’àmbit urbanístic.
La determinació de la superfície de les finques aportades es realitza a través de l’instrument de gestió
urbanística que és el projecte de reparcel·lació. Serà en la tramitació del projecte de reparcel·lació que
procedirà la determinació exacte de les superfícies aportades.
2. Que els terrenys que es troben dins el polígon objecte de la modificació puntual és un sòl urbà no
consolidat, i qual estarà subjecte a l’equidistribució dels beneficis i càrregues de conformitat amb la
normativa vigent, en el qual en el projecte de reparcel·lació es determina l’adjudicació de les finques
amb aprofitament així com la càrrega dels costos d’urbanització dins el sector i s’indemnitzen aquells
elements que siguin incompatibles amb el planejament, si n’hi ha.
3. Que els terrenys que fa referència l’interessada no es troben dins el sector objecte d’aquesta modificació
puntual i en conseqüència no pot ésser tractat com al·legació dins la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal de Berga al sector nord de la Rasa dels Molins.
4. El pla de Millora urbana P05 és una disposició de caràcter general aprovada definitivament i publicada i
en conseqüència amb plena vigència. Amb la modificació que ara es proposa aquest Pla de millora
urbana es veurà modificat, en tot cas, no procedeix anul·lar-lo ni deixar-lo sense efecte.
Respecte el projecte de reparcel·lació, aquest Ajuntament va aprovar inicialment un projecte de
reparcel·lació i en va denegar l’aprovació definitiva, de manera que tampoc procedeix la seva anul·lació i
deixar-lo sense efecte, atès que simplement no s’ha aprovat.
Conclusió
Procedeix desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Lídia Soler Rosell
Maria Àngels Jové Casadesús
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RE 3513 – 22/07/2011
Al·legacions
1.

Disconformitat del projecte que es va sotmetre a informació pública amb el projecte que els hi va ser
lliurat en mà recapte el PMU P20.
2. Que es permeti utilitzar l’espai sotacoberta com a golfes habitables sense poder constituir un habitatge
independent.
3. Que s’ampliï el sostre comercial fins a la superfície total de sòl amb aprofitament privat.
Informe
1. El projecte de modificació puntual del POUM al sector de la Rasa dels Molins de Berga que s’ha exposat
al públic és el que va aprovar el Ple de la corporació i el qual es troba diligenciat conforma la seva
aprovació inicial. No hi ha hagut cap altre document a exposició pública que pugui donar lloc a confusió.
2. De conformitat amb el document aprovat inicialment, la fitxa del P20, pàg., 120, preveu expressament
“Està permès utilitzar l’espai situat sotacoberta com a golfes habitables. En cap cas les golfes habitables
podran constituir un habitatge independent del de la planta immediatament inferior”. En tot cas, la clau
9b del planejament general de Berga ja permet aquesta circumstància encara que no es recollís
expressament en la fitxa del polígon P20. Igualment en la fitxa del PAU P20 modificat del document
d’aprovació inicial del a modificació del POUM hi consta explícitament: “En el procés reparcel·latori es
tindran en compte totes les cessions i costos d’urbanització que s’hagin anticipat i que es puguin
acreditar. La propietat es farà càrrec dels murs de contenció de terres necessaris, llindants amb les
parcel·les veïnes.”
3. Que el sostre comercial que preveu la modificació puntual del POUM en el polígon P20 és de 1.285,54
metres2. Aquest polígon s’ubica en una zona cèntric de Berga, al costat del po lígon nord de la Rasa dels
Molins en le qual també hi haurà dotació de sostre comercial i, a l vegada,suposarà un accés directa des
de la part sud-oest de la Ciutat a la zona comercial del carrer Ciutat de Berga. En conseqüència, des d’un
punt de vista de no massificació d’ ús comercial és considera adequat no ampliar el sostre comercial fins
a la totalitat de la superfície del sector amb aprofitament privat.
Conclusió
Procedeix desestimar íntegrament les al·legacions presentades per Maria Àngels Jové Casadesús.
Comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Ronda Moreta, 44
RE 3512 – 22/07/2011
Al·legacions
1. Disconformitat amb la previsió de PB+5 en els blocs més propers per tenir conseqüències i repercussions
negatives dels veïns més pròxims a Ronda Moreta, 44.
Informe
1.
La proposta aprovada inicialment respon a criteris de racionalitat tècnica i tenint en compte els
principis del desenvolupament urbanístic sostenible, els principi de la funció social del dret de propietat i
els principi de funcionalitat i benefici de la col·lectivitat que han de regir la implantació dels espais
lliures i equipaments. Cal deixar constància que per tal d’aconseguir les cessions necessàries per donar
compliment a aquests criteris i permetre el manteniment de l’espai de la Rasa dels Molins, el POUM ja
preveia situar l’edificació del polígon als extrems est i oest d’aquest i la possibilitat d’alçades de PB+5.
La proposta de modificació preveu una alçada de PB+5 en el punt en que la prolongació del carrer
Maixerí entre en contacte amb l’espai lliure de la Rasa dels Molins i per tant en el punt amb més espais
lliures. La distància mínima entre l’immoble del carrer de Ronda Moreta 44 i el nou volum previst en la
modificació de POUM és de 20 m. el que suposa doblar l’amplada de la majoria dels carrers existents i
previstos en el nucli urbà de Berga. En conseqüència es creu que no està justificada l’al·legació, sens
perjudici del que s’ha exposat es proposa reduir l’alçada de l’edificació a pb+4 fins al punt de gir amb
l’espai de la Rasa dels Molins.
Conclusió
Procedeix estimar parcialment l’al·legació presentada per Comunitat de propietaris de l’immoble del carrer
Ronda Moreta, 44
Alicia Pey Salvans
RE 3528 – 22/07/2011
Al·legacions
1. Rectificació del perímetre o polígon d’actuació inicialment aprovat de manera que quedi exclosa la finca
que té façana al carrer Verge de la Salut, 2, 4 i 6.
Informe
1. La delimitació del polígon d’actuació respon a criteris de racionalitat tècnica amb l’objectiu de crear
l’àmbit territorial mínim que permeti dur a terme la gestió urbanística integrada. En aquest sentit cal
que la delimitació del polígon permeti que per llurs dimensions i per les característiques de l’ordenació
urbanística sigui susceptible d’assumir les cessions regulades pel planejament a més cal que aquesta
delimitació asseguri que la nova àrea de desenvolupament o transformació esdevingui una peça més de
la ciutat correctament travada amb la trama i els serveis de la ciutat existent. D’altra banda el principi
de repartiment equitatiu, en el si de cadascun dels àmbits d’actuació urbanística, de l’article 7 del Text
refós de la Llei d’urbanisme s’haurà d’observar en l’instrument de gestió urbanística que és el projecte de
reparcel·lació i no queda afectat per aquesta modificació puntual que assumeix en línies generals, els
límits del polígon d’actuació definits en el POUM de Berga de 2005 que a més provenien del PCGOU de
Berga de 1986.
Conclusió
Procedeix desestimar íntegrament l’al·legació presentada per Alicia Pey Salvans.
5 Atès que es va sol·licitar l’emissió de informes als següents organismes sectorials afectats:
Direcció general d’urbanisme
Direcció general d’habitatge
Agència catalana de l’Aigua
Direcció general d’emergències
Oficina territorial d’avaluació ambiental. Serveis territorials de Barcelona.
Programa de planejament territorial. Secretari per a la planificació territorial
Direcció general d’energia i mines.
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Direcció general de turisme. Secretaria de comerç i turisme.
Direcció general de patrimoni cultural.
Direcció general de prevenció, extinció d’incendis i salvaments.
Direcció general d’habitatge
Direcció general de comerç
6 Vist els informes rebuts per part dels organismes sectorials afectats, els quals es relacionen:
Direcció General d’Urbanisme, amb Registre General d’Entrada número 2443, de data 6 de maig de 2011.
Direcció General de Turisme, amb Registre General d’Entrada 2850, de 2 de juny de 2011.
Direcció General de Prevenció Extinció d’incendis i Salvaments, amb Registre General d’Entrada, de data 21 de juny de
2011.
Direcció General de comerç, amb Registre d’Entrada 3394 de data 14 de juliol de 2011.
Serveis Territorials a la Catalunya Central, amb Registre General d’Entrada 3524 de data 22 de juliol de 2011.
Direcció General de Transports i Mobilitat, amb Registre General d’Entrada 3800, de data 9 d’agost de 2011.
Agència Catalana de l’Aigua, amb Registre General d’Entrada 3968, da data 29 d’agost de 2011.
Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb Registre General d’Entrada 4149, de data 15 de setembre de 2011.
Agència de l’Habitatge de la Catalunya Central, amb Registre General d’Entrada 4248 de data 22 de setembre de 2011.
7 Atès el procediment legalment establert per a la modificació de les figures de planejament general previst a l’article 85 del
Decret legislatiu 1/2010, de 2 d’agost, pel qual s’aprova el text refós de la Llei d’urbanisme.
8 Atès que la competència per a l’aprovació inicial recau en la ple de la corporació de conformitat amb l’article 22.2.c) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i que de conformitat amb l’article 47.2.i) de la mateixa norma
l’acord s’ha d’adoptar per majoria absoluta.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Estimar parcialment L’al·legació presentada per Comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Ronda Moreta, 44,
de conformitat amb l’apartat motivació.
Segon.- Desestimar la resta d’al·legacions presentades en base a l’apartat motivació d’aquest acord.
Tercer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d'ordenació urbanística municipal de Berga a la part nord de la
Rasa dels Molins i Plaça Dr. Saló, redactada per Jordi Artigas Masdeu.
Quart.- Trametre l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya central per a la seva aprovació definitiva, si
escau.
-

2. Atès que el ple de la corporació, en sessió celebrada el dia 9 de febrer de 2012, va
acordar sol·licitar la retirada de l’expedient a la Direcció general d’urbanisme a fi
d’introduir-hi millores.
3. Atès que s’han introduït les millores a fi d’adaptar-se als requeriments d’urbanisme
de la Generalitat de Catalunya.
4. Vist l’informe emès per l’arquitecte, Pere Claret Boixader, de data 24 de febrer de
2012:
INFORME SOBRE ELS DOCUMENTS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DE BERGA A L’ÀMBIT DE LA RASA DELS MOLINS
Vista la documentació aportada de “MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL DE BERGA A L’ÀMBIT DE LA RASA DELS MOLINS”, entrada al
registre general d’aquest Ajuntament en data 21 de febrer de 2012, aquest tècnic emet el següent:
INFORME
1. Antecedents
Planejament vigent
El planejament vigent és Text Refós del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Berga aprovat definitivament per la Comissió
Territorial d'Urbanisme de Barcelona en sessions de 15 de setembre i 15 de desembre de 2004 i publicat al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya núm. 4341, del dia 11 de març de 2005.
El Ple de la Corporació Municipal en sessió de 11 d’octubre de 2006 va aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana P05
“Rasa dels Molins. La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona en sessió de 3 de juliol de 2008, va donar-se per
assabentada de l’acord d’aprovació definitiva del Ple.
La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Projecte de reparcel.lació del sector PMU P05 Rasa dels Molins en sessió de
2 de gener de 2008 i va acordar denegar-ne l’aprovació definitiva en sessió de 26 de novembre de 2008.
El Ple de la Corporació Municipal en sessió de 5 de maig de 2011 va aprovar inicialment “La Modificació puntual del POUM de
Berga a l’àmbit de la “Rasa dels Molins”.
El Ple de la Corporació Municipal en sessió de 6 d’octubre de 2011 va aprovar provisonalment “La Modificació puntual del
POUM de Berga a l’àmbit de la “Rasa dels Molins”.
Mitjançant el Decret d’Alcaldia 115/2012 de 23 de gener, ratificat pel Ple de la Corporació Municipal en sessió de 9 de febrer
de 2012 es va sol.licitar la retirada de l’expedient “La Modificació puntual del POUM de Berga a l’àmbit de la “Rasa dels
Molins” de la Direcció General d’Urbanisme.
2. Descripció de la proposta
Objecte
L’objecte la modificació puntual és la d’establir una ordenació concreta del Pla de Millora Urbana P05 “Rasa dels Molins”
incorporant en la en el sector el Pla de Millora Urbana P04 “Doctor Saló” i transformant-lo en un polígon d’actuació
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denominat PAU P05 “Rasa dels Molins”. Igualment preveu la modificació dels límits del PMU-P20 “Rasa dels Molins Sud Oest”
i la transformació d’aquest en un polígon d’actuació urbanística denominat PAU P20 “Rasa dels Molins Sud Oest”
Àmbit d’actuació
Es concreta en els àmbits del Pla de Millora Urbana P05 “Rasa dels Molins”, Pla de Millora Urbana P04 “Doctor Saló” i Pla de
Millora Urbana P20 “Rasa dels Molins Sud Oest”.
Antecedents: Planejament vigent
El Planejament vigent classifica els terrenys inclosos en l’àmbit de la modificació puntal com a sòl urbà consolidat inclosos en
tres àmbits de planejament derivat, el Pla de Millora Urbana P05 “Rasa dels Molins”, Pla de Millora Urbana P04 “Doctor Saló”
i Pla de Millora Urbana P20 “Rasa dels Molins Sud Oest” amb qualificacions diverses.
La modificació puntual del POUM preveu la unificació del Pla de Millora Urbana P05 “Rasa dels Molins” i del Pla de Millora
Urbana P04 “Doctor Saló” dins un únic sector que es tranforma en un polígon d’actuació urbanística, i la modificació dels
límits del sector del Pla de Millora Urbana P20 “Rasa dels Molins Sud Oest” i la transformació del pla de millora urbana en un
polígon d’actuació urbanística.
Descripció de la proposta
La modificació puntual del POUM preveu la unificació del Pla de Millora Urbana P05 “Rasa dels Molins” i del Pla de Millora
Urbana P04 “Doctor Saló” dins un únic sector que es transforma en un polígon d’actuació urbanística, i la modificació dels
límits del sector del Pla de Millora Urbana P20 “Rasa dels Molins Sud Oest” i la transformació del pla de millora urbana en un
polígon d’actuació urbanística.
Normativa urbanística
El document incorpora un apartat de normativa en que es regulen les especificitats de la normativa en l’àmbit de PAU P05
Estudis i informes
L’actual document de la modificació puntual incorpora 10 annexes:
Annex I: Documentació ambiental
Annex II: Informe de sostenibilitat econòmica
Annex III: Justificació numèrica i avaluació econòmica de la rendibilitat de l’operació.
Annex IV: Estudi d’avaluació de la mobilitat generada
Annex V: Conveni urbanístic entre l’Ajuntament de Berga i Berga Centre, SL
Annex VI: Memòria social
Annex VII: Annex explicatiu en matèria d’habitatge de protecció pública
Annex VIII: Informe de riscos geològics. Estudi geotècnic de l’àmbit de la Rasa dels Molins
Annex IX: Recull de les incorporacions dels informes.
Annex X: Document comprensiu
Posteriorment a l’aprovació inicial del present document s’han rebut els següents informes:
Agència de l’Habitatge de Catalana. DTS
Conclusions de l’informe: Favorable amb prescripcions.
Direcció General de Comerç. DEO
Conclusions de l’informe: Favorable amb prescripcions.
Direcció General de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvaments. DIRIP
Agència Catalana de l’Aigua. DTS
Conclusions de l’informe: Favorable amb prescripcions.
Direcció General de Transport i Mobilitat. DTS
Conclusions de l’informe: Favorable.
Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme. DTS
Direcció General de Turisme. DEO
Conclusions de l’informe: Favorable.
3. Anàlisi de la proposta
- El present document justifica de quina forma s’incorporen part del PMU-P04 i part del PMU-P20 al PAU P05 de nova creació.
- El present document preveu un increment del sostre residencial del sector de 3.238,86 m² dels quals 2.267,20 m² es
qualifiquen de residencial lliure i 917,66 m² es qualifiquen de residencial amb algun tipus de protecció; i un increment de
213,93 m² de sostre comercial. També es preveu increment de la densitat d’habitatges de 100 ha/Ha a 133,49 ha/Ha.
Aquests increments de sostre i densitat tenen com a objectiu permetre la viabilitat del sector tal i com es justifica en l’annex II
del document de modificació.
- En la memòria de la modificació es justifica l’obligació de la propietat del sector a cedir a l’administració actuant el 10% de
l’aprofitament urbanístic del sector. Igualment, tal i com es justifica en la memòria citada, la propietat haurà de cedir un 15%
addicional sobre l’increment de l’aprofitament urbanístic, entenent-se aquest d’acord amb l’article 43.1 i 37.1 del DL 1/2010,
de 3 d’agost, com l’increment de sostre i l’increment de la densitat d’ús residencial.
- Igualment es justifica l’increment de zones verdes i espais lliures d’acord amb l’article 100.1 del DL 1/2010, de 3 d’agost.
- Respecte el document anterior, aprovat provisionalment en data 6 d’octubre de 2011, s’han realitzat els següents canvis:
- S’han afegit, a la normativa de la modificació, l’article 10 “Modificació de l’article 124 –Terciari (clau 12) i l’article 11
“Creació de l’article 126-BIS-Subzona Clau 12C”.
En referència a aquests dos articles cal corregir el títol de l’article 126-BIS per Article 126-TRI-Subzona Clau 12D ja que
l’article 126-BIS i la clau 12C ja existeixen.
-S’han definit gàlibs per als voladius a partir de la planta primera.
Aquests voladius no podran ser en cap cas cossos sortints tancats i s’hauran d’ajustar a allò previst a la normativa del
POUM.
-S’ha reduït una planta el bloc B5 nord (de PB+6 a PB+5).
-S’han realitzat diferents ajustos de l’ocupació en planta dels blocs previstos en el planejament.
- S’han definit els usos i volumetries de la zona d’equipaments i usos comercials, terciaris i aparcament sota sistema
urbanístic del nord de la rasa (en contacte amb la Ronda Moreta) i dels equipaments per sota i per sobre la rasant de la
plaça del Doctor Saló.
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- En la revisió de la documentació s’han detectat diferents aspectes que caldria corregir o completar:
-Caldrà modificar l’article 98 de la normativa del POUM per tal de permetre l’ús comercial o terciari en el subsòl de les
claus 3A i 3B d’acord amb allò previst a l’article 34.2 del D 305/2006, de 18 de juliol.
- Modificació estudiar de quina forma es permet l’ús comercial, terciari i d’aparcament a les plantes soterrani tenint en
compte allò establert als articles 38, 74, 75 i 76 de la normativa del POUM.
- El paràgraf 5è dels l’articles 123 apartat 2on, 123.1 apartat 2on. i 123.2 apartat 3er. s’ha de referir a l’article 64 del
POUM i no al 46.
- Caldrà modificat la definició de l’article 126-bis i definir-lo com a 126-TRI-SUBZOBNA CLAU 12D ja que l’article 126-bis i
la qualificació SUBZONA CLAU 12C ja existeix
- Cal establir terminis per a l’edificació comercial i residencial lliure en el pla d’etapes de la modificació i en l’articulat del
PAU 05 (art. 158 i 159 del POUM). Igualment caldrà contemplar en el pla d’etapes i el els articles 158 i 159 citats la
obligació que el projecte d’urbanització incorpori l’estructura que ha de sustentar els sistemes (3B i 4A) situats al nord de
l’àmbit just per sota de la ronda del Rector Moreta i a més obligar a l’execució d’aquesta estructura simultàniament amb
l’obra urbanitzadora.
- A criteri d’aquest tècnic les zones qualificades com a 3B al nord i al sud del Bloc 5 i a l’oest del bloc 1 s’haurien de qualificar
de 3C1
- De forma prèvia al termini d’exposició pública i durant aquest es varem registrar 7 al.legacions a la modificació puntual que
s’han respost en informe independent a aquest:
Comunitat de propietaris del carrer Maixerí, 6
RE 2632 – 18/05/2011
Enric Santasusagna Soler i altres
RE 2348 – 02/05/2011
Josefina Pujol Escudé
RE 2496 – 09/05/2011
Lidia soler Rosell
RE 2496 – 09/05/2011
Maria Àngels Jové Casadesús
RE 3513 – 22/07/2011
Comunitat de propietaris de l’immoble del carrer Ronda Moreta, 44
RE 3512 – 22/07/2011
Alicia Pey Salvans
RE 3528 – 22/07/2011
4. Valoració
Analitzada la documentació aportada es considera justificada la proposta.
No es veu cap impediment tècnic per continuar amb la tramitació administrativa del document tenint en compte tot allò
exposat en l’apartat d’anàlisi d’aquest informe.

5. Vist l’informe emès pel secretari de la corporació de data 2 de maig de 2011, el qual
es dóna per reproduït íntegrament en el seu contingut tal i com està annexat a
l’expedient administratiu de referència.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la Modificació puntual del Pla d'ordenació
urbanística municipal de Berga a la part nord de la Rasa dels Molins i Plaça Dr. Saló,
redactada per Jordi Artigas Masdeu, incloent en el text de les normes urbanístiques de
la modificació del POUM en l’àmbit de la Rasa dels Molins el redactat següent:
DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
L’aprovació d’aquesta modificació puntual del POUM de Berga comporta que es deixi sense
efectes el Pla de Millora Urbana de Rasa dels Molins, aprovat definitivament pel Ple de
l’Ajuntament de Berga en sessió de data 11 d’octubre de 2006

Segon.- Trametre l’expedient a la Comissió territorial d’urbanisme de la Catalunya
central per a la seva aprovació definitiva, si escau.
Deliberacions:
Abans de procedir a la seva votació, es produeixen les següents intervencions:
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El Sr. Ramon Camps anuncia que el seu grup municipal no hi votarà a favor ja que
consideren que no és una bona solució per Berga (per l’estalvi en els costos
d’urbanització, per continuar deixant-hi el forat de la rasa i per no connectar la rasa
amb el casc antic).
El regidor Sr Oriol Camps explica que el seu grup municipal coincideix força amb les
mancances que denuncia el grup municipal del PSC.
Per part del grup municipal del PP, el Sr. Joan Antoni López Noguera explica que
s’abstindrà en la votació ja que aquest projecte es va gestar en la legislatura anterior i
no tenien presència en el Consistori.
L’Alcalde explica que amb aquest projecte es millora clarament la ciutat ja que ara si
que hi ha un forat. Igualment, s’estalvien costos d’urbanització que, entre altres coses,
feien inviable aquesta urbanització.
Finalment, el grup municipal del PSC explica que el projecte finalment serà aprovat
atès que en l’aprovació inicial, el grup municipal de la CUP va votar-hi a favor, de
manera que ara ja no es pot tornar enrere.
L’Alcalde sense necessitat de defensar el grup municipal de la CUP, justifica la decisió
que en el seu moment van prendre assumint responsabilitats de govern i per tal de
donar compliment a una sentència judicial.
La regidora del grup municipal de la CUP defensa el canvi de posició en aquest tema i
que mai han ocultat.
Votacions:
Sotmesa a votació la proposició dalt transcrita, s’aprova per majoria absoluta dels
membres consistorials presents amb el següent resultat:
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU
Vots en contra: 4 vots del grup municipal del PSC, 3 vots del grup municipal de la
CUP
Abstencions: 1 vot grup municipal del PP

14. Moció que presenta el grup municipal de la CUP, en relació a la integració
tarifària al Berguedà.
PROCEDIMENT
PRP2012/232

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP, EN RELACIÓ A LA INTEGRACIÓ
TARIFÀRIA AL BERGUEDÀ
Atès que el passat mes d’octubre el ple de l’Ajuntament de Berga va acordar,
unànimement, exigir a la Generalitat que assumís el cost de la implantació immediata
del sistema d'integració tarifari per al transport públic del Berguedà, de forma que
s’acostés finalment el servei ofert pel mateix, a un nivell similar al què gaudeixen ja a
dia d'avui els habitants de la major part de les ciutats mitjanes similars a la nostra.
Atès que, tot i ser una promesa per part de la Generalitat des de fa una parell d’anys,
la implantació de la integració tarifària al Berguedà es torna a posposar i en els
pressupostos d’aquest 2012 del Govern català tampoc no ho contempla.
Atès que, mentre no s'implantés la integració tarifari, també es va exigir que
s’anivellessin les condicions de caducitat entre les T10 i l’abonament de Berga a
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Barcelona i, a la vegada, es permetés viatjar amb la T10 fins a Navàs i abonar la resta
del viatge en efectiu sense haver de baixar del bus.
Atès que aquest últim acord tampoc no s’ha complert.
DISPOSICIÓ
El ple de la corporació acorda:
1.- Reclamar a la Generalitat de Catalunya una modificació pressupostària per fer front
al cost de la implantació de la integració tarifària al Berguedà.
2.- Exigir que, mentre la integració tarifària al Berguedà no sigui una realitat, s’anivellin
les condicions de caducitat entre les T10 i l’abonament de Berga a Barcelona i, a la
vegada, es permeti viatjar amb la T10 fins a Navàs i abonar la resta del viatge en
efectiu sense haver de baixar del bus.
3.- Sol·licitar una reunió amb el Departament de territori i Sostenibilitat, tots els grups
municipals de la ciutat de Berga i representants del Consell Comarcal del Berguedà
per exposar el malestar d’aquesta decisió i exigir la implementació immediata de la
integració tarifària a la comarca.
4.- Comunicar aquest acords al President de la Generalitat, el Departament de territori
i Sostenibilitat i el Consell Comarcal del Berguedà.
Deliberacions:
L’Alcalde cedeix la paraula al grup municipal de la CUP per tal de llegir la moció.
Seguidament, el grup municipal del PSC exposa la seva esmena en relació a bonificar
els aturats.
L’Alcalde comenta que el seu grup municipal hi està d’acord i que el mateix President
del Consell Comarcal del Berguedà ha exigit la integració tarifària. En aquest
assumpte, sembla que tenen un compromís per tal que a la segona meitat d’aquest
any es tiri endavant aquesta iniciativa i esdevingui una realitat durant l’exercici 2013.
El grup municipal del PP explica que hi votaran a favor.
Votacions:
Sotmesa a votació la moció dalt transcrita, s’aprova per majoria simple dels membres
consistorials presents, incloent-hi l’esmena del grup municipal del PSC, amb el
següent resultat:
Vots a favor: 9 vots del grup municipal de CIU, 4 vots del grup municipal del PSC, 3
vots del grup municipal de la CUP i 1 vot grup municipal del PP
Vots en contra: --Abstencions: ---

Sessió de control (art. 46.2.e LBL)
15. Donació de compte de les disposicions de l’alcalde i de la Junta de govern
local adoptades des de la darrera sessió ordinària:
15.a. Decrets de l’alcaldia: del 151/2012 al 216/2012.
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El Ple en queda assabentat.
15.b. Juntes de govern local: de la 4/2012, de 26 de gener de 2012, a la 6/2012, de
9 de febrer de 2012.
El Ple en queda assabentat.
16. Precs i preguntes.
16.1- El grup municipal del PSC, pregunta en relació al Reial Decret 4/2012, pel qual
es determinen obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats locals, i com
tenen la relació de factures a presentar.
L’Alcalde explica que els serveis econòmics hi estan treballant per tal de complir el
calendari fixat per la norma. I per tant, abans del 31 de març s’haurà de fer un Ple per
aprovar el Pla d’ajustament.
16.2.- El regidor del grup municipal del PSC pregunta en relació als costos que va
suportar l’Ajuntament en la prova celebrada per la SAILFISH.
Els regidors Jaume Vegas i Ramon Bajona expliquen que només hi va haver els
costos de la Policia Local i que el cost dels voluntaris el va assumir la mateixa
organització.
16.3.- El grup municipal socialista comenta que en els pressupostos aprovats per la
Generalitat de Catalunya no hi figura la previsió del nou SES Serra de Noet. En aquest
sentit, li pregunten a l’Alcalde com està aquest tema.
L’Alcalde explica que a l’aprovació per part de la pròxima Comissió d’Urbanisme es
donarà compliment als requeriments sol·licitats des de la Generalitat de Catalunya.
Seguidament doncs, tot estarà a disposició per part de la seva inclusió de cara a l’any
vinent.
16.4.- La regidora del grup municipal socialista, Sra. Ermínia Altarriba, pregunta en
relació a la campanya “desmuntant rumors” que ja es va dir que es faria també a
Berga.
La regidora Maribel Iglesias explica que s’hi està treballant per poder-la portar a Berga.
16.5.- El grup municipal socialista fa arribar el prec a l’equip de govern de poder-los
facilitar el llistat de locals municipals.
L’Alcalde en pren nota i diu que els el farà arribar.
16.6.- El grup municipal socialista pregunta en relació a la promoció econòmica i quins
projectes es tenen.
L’Alcalde explica que de moment s’estan treballant diverses línies però bàsicament
s’està treballant en temes de difusió turística.
16.7.- El regidor Jordi Parera, del grup municipal del PSC, pregunta en relació als
recursos econòmics destinats a Queralt tenint en compte el contenciós amb la
concessionària i que això podria fer perdre’ls. En aquest sentit demana si es preveu
reclamar aquest dany que pot patir la ciutat.
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L’Alcalde explica que la indemnització reclamada a INBERGA TUR ja va ser aprovada
per aquest plenari en el seu moment. Igualment, sembla que en la inversió a Queralt hi
ha de participar la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament i el capital privat.
16.8.- El regidor Jordi Parera, del grup municipal socialista, pregunta en relació a
l’hospital i el nivell de col·lapse a què es va arribar a arrel de la fredorada d’aquest
últim dies. En aquest sentit, demana a l’equip de govern un pla de contingència per tal
d’afrontar situacions com la viscuda.
L’Alcalde contesta que en pren nota, però també li diu al regidor que com a membre
del Patronat de l’Hospital és allí on ha de fer les peticions, suggerències i exercir les
facultats de control sobre aquest organisme autònom.
16.9.- El mateix regidor demana una valoració del funcionament del nou servei de
laboratori.
La regidora Conxita medina explica que el servei fins avui és molt bo, eficient i ràpid.
16.10.- Per part del grup municipal de la CUP, la regidora Anna Guijarro formula un
prec en relació al funcionament de les esmenes de manera que s’enviïn amb temps a
la resta de grups municipal per al seu estudi i valoració ja que això no es realitza
d’aquesta manera.
16.11.- La mateixa regidora del grup municipal de la CUP pregunta en relació al CAT
cedit a l’Ajuntament i com es tenen el serveis urbanístics al seu entorn.
L’Alcalde explica que s’està treballant conjuntament amb el Consell Comarcal del
Berguedà per tenir un sol equipament turístic.
16.12.- El regidor del grup municipal de la CUP pregunta en relació a la urbanització
en el sector dels Pedregals i la suspensió d’obres actualment per manca de pagament
per part de l’Ajuntament de les certificacions aprovades. En aquest sentit, pregunta en
concret sobre quan pensen pagar.
El regidor d’urbanisme i medi ambient, Sr. Àngel Guiu, explica que aquesta
urbanització té una dificultat econòmica important però des de la regidoria i l’equip de
govern s’està afrontant aquest problema per tal de donar-hi solució. Aquesta
urbanització es paga a través de les quotes urbanístiques dels particulars que han de
dipositar a l’Ajuntament per tal que aquest procedeixi a pagar al contractista. De
moment, han pagat els propietaris minoritaris i en canvi els més grans encara no ho
han fet. Per tant, s’està seguint el procediment legalment establert per obtenir aquest
pagament que es deu.
Per la seva banda, l’Alcalde explica una mica com ha anat aquest expedient: de bon
començament l’ajuntament es va reunir amb els propietaris de la zona, els quals li van
demanar a l’Ajuntament tirar endavant aquesta urbanització mitjançant reparcel·lació
en la seva modalitat de cooperació. Així, l’Ajuntament tira endavant aquest procés però
alguns dels propietaris que hi tenen més participació no paguen al mateix temps que
els altres. L’empresa FECSA ENDESA canvia el seu informe d’aprovació del projecte
d’urbanització, cosa que provoca un nou retard. Actualment s’estan recaptant les
quotes per procediment de constrenyiment, un cop transcorregut el termini en
voluntària. S’informa igualment, que aquest matí s’han reunit amb la constructora per
buscar solucions al tema pagament i continuar l’obra per a la seva finalització, reduint
això si, el seu cost final. Però en cap cas l’Ajuntament està inactiu.
DECLARACIÓ DE FE PUBLICA
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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 ordinària del dia 1 de març de 2012, amb el vistiplau de l'alcalde,
Juli Gendrau i Farguell.
L’alcalde,

El secretari,
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