
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 07/11 
 
Data: 12 de setembre de 2011 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:30 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano i Sevilla (CiU) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Maria Muñoz i Vilanova (CiU) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- María del Agua Cortés i Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy i Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passa a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LES SESSIONS 
PLENÀRIES EXTRAORDINÀRIES DE 11/06/2011 I 04/07/2011 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia dels esborranys 
de les actes, motiu pel qual no es llegeixen. 
 Una vegada s’ha rectificat una errada material “sobrava una n” en un 
paràgraf de la intervenció de la Sra. María del Agua Cortés en la sessió de 11 
de juny, s’aproven les actes esmentades. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 12 DE SETEMBRE DE 2011 

 



2– INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’inici d’aquesta legislatura, s’han aprovat les 
resolucions d’alcaldia que es resumeixen: 
-58/11, de 15 de juny, nomenant com a tinents d’alcalde els Srs. Llorenç 
Altozano i Ramon Gangolells. 
- 59/11, de 15 de juny, delegant competències en els regidors de l’equip de 
govern. 
- 60/11, de 15 de juny, nomenant els membres de la Junta de Govern local. 
- 61/11, de 15 de juny, delegant atribucions de l’alcaldia en la Junta de Govern 
local. 
- 62/11, de 21 de juny, atorgant 1 llicència d’obres menors: 

* Exp. 37/11 – Bisbat de Solsona, per millora de la teulada a la Rectoria 
d’Obiols. 

- 63/11, de 29 de juny, contractant les següents persones en plans d’ocupació: 
* Gemma Elias com a dinamitzadora juvenil, del 9 de juny al 8 de 
desembre. 
* Verònica Díaz, pel projecte de promoció de les accions previstes dins 
del PAES, del 29 de juny al 28 de desembre. 

- 64/11, de 30 de juny, establint el dia 16 de juliol per a la celebració de 
matrimoni civil entre els Srs. Jordi Orriols i Núria Matute i delegant la 
competència per a la seva celebració a la regidora Sra. María del Agua Cortés. 
- 65/11, de 11 de juliol, anul·lant 1 rebut de l’IBI de 2009, per motius d’afectació 
urbanística. 
- 66/11, de 13 de juliol, concedint 2 llicències d’obres menors: 

* 38/11 – Gas Natural Distribución, per obrir 1 cata de connexió al C. 
Sardana, 9 
 * 44/11 – Josefina Boixadera, per enrajolar el terra del garatge, al C. 
Anselm Clavé 5  

- 67/11, de 19 de juliol, concedint a Casa Marmons, SL llicència de parcel·lació 
de la seva finca del Carrer de la Font núm. 2 
- 68/11, de 26 de juliol, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

* 46/11 – Juvell, SCCL, per millores a la cuina i balcó de l’av. Pau 
Casals, 76,1r. 
* 47/11 – Gas Natural Distribución, per obrir una cata de connexió al C. 
Jacint Verdaguer, 7 

- 69/11 , de 26 de juliol, contractant el Sr. Xavier Garcia, en substitució del Sr. 
Esteve Navarrete, com a operari de serveis del pla d’ocupació pel manteniment 
i millora dels equipaments i espais públics, des de l’1 d’agost fins el 22 de 
novembre. 
- 70/11, de 29 de juliol, aprovant inicialment el Pla de protecció civil referent a 
l’actuació per a incendis forestals, redactat per l’enginyer Sr. Josep Santandreu 
i Peralba. 
- 71/11, d’11 d’agost, concedint 2 llicències d’obres menors: 

* Exp. 48/11 – M. Dolors Maspla Singla, per millora de la teulada a l’av. 
Pau Casals, 40 
* Exp. 49/11 – Casa Marmons, SL, per anivellar el terra d’una habitació i 
posar pladur, al Carrer de la Font, 2B 
 



- 72/11, de 26 d’agost, contractant de forma interina l’educadora Anna Casals i 
l’auxiliar Roser Solà per a la llar d’infants i les monitores de menjador Beatriz 
Duran, de forma interina i Pastora Salas amb contracte d’obra o servei 
determinat. 
 
 El ple es dóna per assabentat. 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés demana el 
motiu de la contractació interina de les educadores de la llar d’infants i sobre si 
la Sra. Roser Solà disposa de la titulació adequada per aquest lloc de treball. 
 El secretari contesta que la contractació interina s’ha fet seguint 
recomanacions dels tècnics de la Diputació, perquè no procedia fer més 
contractes per obra o servei determinat i sobre la titulació de la Sra. Solà, la 
Sra. alcaldessa diu que l’informe de la Diputació es contradiu amb l’opinió de 
l’inspector i cal acabar de confrontar.   
 
3– CONVALIDACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA APROVANT EL PLA DE 
PROTECCIÓ CIVIL D’AVIÀ REFERENT A L’ACTUACIÓ PER A INCENDIS 
FORESTALS. 
 
 Per l’alcaldia, mitjançant resolució núm. 70/2011, de 29 de juliol, es va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació: 
 
“L’Equip Tècnic Santandreu, de forma coordinada amb el Consell Comarcal del 
Berguedà i aquest Ajuntament, ha redactat el Pla de protecció civil referent a l’actuació 
per a incendis forestals. 
 
Aquest pla ha estat redactat de conformitat amb la Llei 4/1997 i comprèn un manual 
d’actuació per a incendis forestals, uns annexes generals i el programa d’implantació i 
manteniment del pla municipal. 
 
L’aprovació del Pla correspon al Ple de la corporació, de conformitat amb els articles 
17,18 i 48 de la Llei esmentada. 
 
Per tal d’avançar en aquest tràmit d’aprovació, als efectes de poder presentar el Pla a 
la Direcció General de Protecció Civil dins del termini establert per la Resolució 
IRP/3790/2009, de 30 de desembre, d’atorgament de subvencions adreçades a ens 
locals per a l’adquisició d’equipament per a la creació d’infraestructures bàsiques de 
protecció civil i per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de protecció civil, 
 
RESOLC: 
 
Primer. Aprovar inicialment el Pla de protecció civil d’Avià, referent a l’actuació per a 
incendis forestals, redactat per l’enginyer de camins Sr. Josep Santandreu i Peralba. 
Segon. Exposar el Pla al públic, pel termini de vint dies, amb inserció d’edicte en el 
tauler d’edictes municipal. 
Tercer. Proposar l’aprovació del Pla esmentat al Ple de la corporació en la propera 
sessió que es convoqui.” 
 
 Atès que durant el termini d’exposició pública no s’ha presentat cap 
al·legació al respecte. 
 Atès que l’aprovació definitiva del Pla correspon al Ple de la corporació, 
es proposa l’adopció dels següents acords: 



Primer. Convalidar el Decret d’alcaldia 70/11, de 29 de juliol de 2011, pel qual 
s’aprovà inicialment el Pla de protecció civil d’Avià, referent a l’actuació per a 
incendis forestals. 
Segon. Considerar el Pla aprovat definitivament, en no presentar-se cap 
al·legació durant el termini d’exposició pública. 
Tercer. Autoritzar al Consell Comarcal perquè realitzi el tràmit de convalidació 
del Pla esmentat. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
4– DESIGNACIÓ DE NOUS REPRESENTANTS MUNICIPALS A LA 
COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
 
 El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 1 de febrer de 2011, va 
aprovar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal d’Avià amb els 
termes municipals de Berga, Capolat, l’Espunyola, Montclar, Casserres i Olvan 
i es van nomenar els membres de la Comissió de Delimitació. 
 Atès que amb les eleccions locals del passat mes de maig han canviat 
alguns representants municipals, procedeix tornar a realitzar aquest 
nomenament. 
 Per tant, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Nomenar com a membres de la Comissió de Delimitació que haurà 
d’actuar en l’expedient de delimitació del terme municipal d’Avià amb els 
municipis limítrofs, les següents persones. 

- L’alcaldessa: Patrocini Canal i Burniol 
- Regidors: Josep Bertran i Company, per l’equip de govern 

María del Agua Cortés i Elía, pel grup a l’oposició 
- Tècnic: Salvador Travesa i Justo 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia 

Segon. Notificar aquest acord a la Direcció general d’Administració Local. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que es voti per unanimitat la seva inclusió dins de l’ordre del dia, es 
passa a debatre el següent assumpte: 
 
Arran de les sentències emeses pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) 
el desembre passat i la posterior interlocutòria de 2 de setembre en relació al model 
educatiu català i la llengua, els grups municipals de CiU, Som Avià i Independents per 
Avià-PM proposen al Ple de l’ajuntament l’aprovació de la següent 
 
MOCIO DE SUPORT AL MODEL EDUCATIU CATALÀ 
 
El model d’immersió lingüística a l’escola catalana és una història d’èxit de més de 
30 anys, que ha garantit i promogut un model de societat cohesionat i d’igualtat 
d’oportunitats. 
 
Ha obtingut sempre el consens de tota la comunitat educativa i, sobretot, la complicitat 
i l’esforç de famílies no catalanoparlants i el professorat, que han posat en tot moment 
el benefici de l’infant per sobre de tot.  



 
Ha estat reconegut i posat d’exemple en nombroses ocasions internacionalment i pel 
High Level Group on Multilinguism de la Unió Europea. 
 
No persegueix una societat bilingüe, sinó una societat multilingüe, moderna, 
competent, on el català és la llengua comuna, el castellà és après amb resultats 
idèntics a la resta de l’estat -tal com estableixen els Informes PISA, que avalua 
internacionalment els coneixements adquirits de la mà de l’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament Econòmica (OCDE)- i garanteix el coneixement 
d’una tercera llengua. 
 
El TSJC en cap cas pot dictar jurisprudència per damunt de les normes adoptades al 
Parlament i en plena vigència (LNL 1983, LPL1998 i LEC 2009, que conté en el Títol II 
el règim lingüístic del sistema educatiu de Catalunya).  
 
Per tot això, acordem: 
 

Primer. Denunciar el risc seriós de trencament social, desigualtat i discriminació 
que suposa aquesta ofensiva jurídica. 
 
Segon. Refermar el nostre compromís amb el model català d’immersió lingüística, 
que no només no pot aturar-se, sinó que cal que segueixi avançant, tenint en 
compte els reptes plantejats per la societat del s. XXI, amb un alumnat que compta 
amb més de 100 llengües d’origen. 

 
Tercer. Reconèixer i agrair la tasca col·lectiva que ha fet possible aquest model, 
des dels estudis de Galí al 1923, passant pel lideratge de Pi-Sunyer com a 
Conseller de la Generalitat restaurada l’any 1978 i tots els governs que mai han 
dubtat a desenvolupar les tesis dels experts en aquesta qüestió. 
 
Quart. Donar suport a totes les iniciatives que determinin les institucions catalanes 
i la ciutadania en aquest sentit, així com adherir-nos a la campanya de 
somescola.cat que, entre d’altres coses, convoca una concentració davant els 
ajuntaments el dilluns 12 de setembre a les 19h. 

 
Cinquè. Enviar aquesta moció al TSJC, a Convivència Cívica Catalana, a l’entitat 
somescola.cat, als grups parlamentaris, al Govern de la Generalitat i al Consell 
Escolar Municipal 

 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
5 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com està la depuradora, 
responent la Sra. Patrocini Canal que dimecres vinent vindran tècnics de 
l’empresa per temes d’expropiacions, ja que en el projecte inicial no s’havien 
previst les connexions elèctriques de les bombes. Diu que l’ACA ho té tot 
paralitzat i els responsables d’EMCOFA han mostrat interès perquè es 
desencalli el tema, demanant a l’Ajuntament que faci de mediador amb els 
propietaris, així els podrien avançar els diners mentre l’ACA prepara els papers 
de l’ocupació o expropiació. 
 



 El Sr. David Vidal s’interessa pel pavelló, responent la Sra. alcaldessa 
que els han dit que fins l’any vinent no cal que vagin a demanar subvencions i 
respecte la planxa de la teulada, no es va poder contactar amb el tècnic (Pere 
Claret), que havia de donar unes indicacions d’acabats, fins a finals de juliol i, 
per això, no van començar a pintar fins l’1 de setembre; segurament arribarà la 
setmana vinent. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés constata que l’Hotel d’Entitats està tancat 
i no s’utilitza per a cap finalitat, excepte pels joves, demana si els nens hi poden 
anar a estudiar a les tardes i si hi ha una previsió de normativa d’usos, oferint-
se per enviar models de la Diputació. 
 El Sr. Llorenç Altozano respon que, de moment, només hi ha prevista 
una activitat regular de dones que cusen i que cal acabar de perfilar el tema 
dels usos i  de l’accés. 
 La Sra. Cortés explica que l’arquitecta deia que la porta del darrera no es 
podia comunicar amb el pati de davant Cal Gabarró perquè no estava 
contemplat que fos una porta de sortida o entrada. 
 El Sr. Altozano opina que la lògica diu que era per entrar perquè hi havia 
un interfon. 
 La Sra. Cortés diu que es miri això perquè recorda que l’arquitecta no li 
volia i va ser decisió de l’anterior equip de govern de fer-la i creu que només es 
podia utilitzar com d’emergència. 
 El Sr. Altozano diu que l’accés s’ha fet per allà per independitzar la sala 
dels joves. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com està el tema de l’excavació 
arqueològica de Cal Carlí (comprada per Josep Gabarró jr.). 
 La Sra. Elisenda Martí diu que van comunicar a Josep Gabarró el dia 
que vindrien, van venir, es van endur els ossos i no han dit res més. 
 La Sra. Cortés s’interessa pel mur de pedra, perquè s’havia de conservar 
i seria una pena que s’enderroqués. 
 La Sra. Patrocini diu que, en tot cas, l’arqueòleg ho havia de comentar 
amb en Gabarró i aquest no ha dit res oficialment. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés diu que ha observat com s’està treballant 
amb una màquina dins de Cal Mas Vell i és necessari fer un seguiment 
arqueològic perquè és BCIL. 
 La Sra. Elisenda Martí explica que estan fent una modificació de la 
ventilació vertical que es va deixar perquè la caldera és una mica més gran del 
que s’havia previst. 
 La Sra. Cortés diu que, de totes maneres, convindria mirar-s’ho. 
 
 La Sra. Rosalía Monroy demana pel tema del subministrament d’aigua, 
perquè hi ha hagut interrupcions del servei a Graugés, i si s’han posat els 
aquasònics previstos. 
 Li respon la Sra. Patrocini Canal que van instal·lar un aquasonic al 
dipòsit del Puig d’Obiols i que durant la primera setmana no es notà massa, 
però que des de finals de juliol ja els anà bé i han controlat si el 
subministrament es normalitzava a les cases més afectades i sembla que 
funciona correctament. 



 La Sra. Monroy demana quines actuacions proposa Sorea en els 
contractes nous, responent la Sra. Canal que no han fet res de nou i que les 
converses s’han centrat en posar en funcionament els aquasonics i, en breu, es 
posarà el del dipòsit de Cal Tauler. 
 
 La Sra. Rosalia Monroy pregunta si no hi havia una subvenció 
compromesa per continuar les obres del pavelló i si aquesta està aturada. 
 La Sra. Patrocini Canal diu que es parlà amb el secretari general 
d’esports, Sr. Tibau i aquest digué que fins el mes de gener no calia parlar de 
res, perquè era perdre el temps. 
 El Sr. Altozano diu que la subvenció anava lligada al Pla d’esports i està 
a 0. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés diu si se’n sap res de l’ampliació de 
l’escola, responent-li en sentit negatiu. 
 
 La Sra. Rosalia Monroy demana si estan tancats els números de la 
Festa Major i del Segar i el Batre, responent-li que no encara. 
 
 Finalment, la Sra. Patrocini Canal exposa la proposta de l’equip de 
govern de constituir la Comissió de Festes, convidant-ne a formar part al 
regidor David Vidal. 
 El Sr. Vidal accepta formar part de la Comissió 
 Continua la Sra. Canal dient que a la Comissió hi serà el regidor Albert 
Caellas, Abel Tarrés per l’Ateneu i Santi Roca i Meritxell Casadesús com a 
persones designades pels grups de l’equip de govern. La primera festa que 
s’hauria de treballar és la Festa del Remei, per donar-li un caire més 
institucional i no tant particular. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


