
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 03/11 
 
Data: 29 de març de 2011 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:30 
 
Assistents: 
 
Alcalde: 
- Ramon Orriols i Sabata (PM) 
Regidors: 
- Joaquim Serradell i Gaja (PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (PM) 
- María del Agua Cortés Elía (PM) 
- Susanna Campillo i Besses (PM) 
- Gerard Ortega i Barniol (PM) 
- Lluís A. Yun Duran (CiU) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Joan Llaugí i Colell (CiU) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Josefina Boixadera i Capdevila (CiU)  
 
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 DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DEL PLE D’1 DE FEBRER 
DE 2011  
 
 Junt amb la convocatòria de l’ordre del dia s’ha lliurat fotocòpia de 
l’esborrany de l’acta del ple d’ 1 de febrer de 2011 i, per això, no es llegeix. 
 Posada a votació la seva aprovació, aquesta es realitza per unanimitat i 
sense esmenes. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 29 DE MARÇ DE 2011 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de la darrera sessió ordinària, s’han aprovat les 
resolucions d’alcaldia que es resumeixen: 
- 9/11, de 1 de febrer, contractant com a dinamitzadora interina de la gent gran 
(compartida amb altres ajuntaments) a la Sra. M. Lurdes Bover, amb una 
jornada de 20 hores a la setmana. 
- 10/11, de 3 de febrer, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 2/11 – Gas Natural Distribución SDG,. SA, per connexió d’un ramal 
al C. Devesa, 2 
* Exp. 3/11 – Elena Inés Ramírez Bauer, per reforma de bany, cuina i 
canvi de finestres a l’av. Pau Casals, 37,2n.1ª 

- 11/11, de 7 de febrer, concedint llicència de divisió horitzontal al Sr. Ramon 
Rota Augé per constituir 5 entitats independents a l’edifici de l’av. Pau Casals, 
83 
- 12/11, de 8 de febrer, aprovant la llista de persones admeses en els 
processos selectius convocats per a contractar una treballadora familiar de la 
zona 4 de la SAD i una plaça d’auxiliar de biblioteca, amb nomenament dels 
tribunals qualificadors. 
- 13/11, de 9 de febrer, autoritzant al Sr. Xavier Paracolls Currius el canvi no 
substancial de llicència ambiental per l’activitat d’explotació bovina, porcina i 
cunícola a la finca “Casanova de la Riera”. 
- 14/11, de 15 de febrer, concedint 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 6/11 – Fèlix Muntada Altarriba, per posar terra dels balcons i posar 
finestres al C. Jacint Verdaguer, 7. 

 *Exp. 7/11 – Pilar Bonet Fitó, per obres interiors a la Plaça Abat Oliba, 4 
- 15/11, de 22 de febrer, aprovant la llista de persones admeses al procés 
selectiu per cobrir la plaça de conserge de l’escola i nomenament del tribunal 
qualificador. 
- 16/11, de 28 de febrer, contractant la Sra. Anna M. Pejoan Sucarrats com  
auxiliar de bibliotecària, amb una jornada laboral de 12 hores setmanals.  
- 17/11, de 28 de febrer, contractant la Sra. Rosalia Blanco Ocaña com a 
treballadora familiar (zona 4 SAD Berguedà), amb una jornada laboral de 30 
hores setmanals. 
- 18/11, d’ 1 de març, atorgant 3 llicències d’obres menors: 

*Renovació 6/10 – Marcel Castella Pujol, per substituir coberta en mal 
estat al C. Padró, 8 
*Exp. 9/11 – Cèlia Camprubí Padullés, per enrajolar balcó i baixos al C. 
Abat Oliba, 12. 
* Exp. 10/11 – Juvell, SCCL, per repassar juntes de pedra en façana de 
la Casa Noet 

- 19/11, d’ 1 de març, concedint el canvi de titularitat de la llicència municipal de 
l’activitat de bar restaurant “el Segador” a favor de la Sra. Josefina Masferrer 
Serrano 
- 20/11, de 7 de març, aprovant les liquidacions de les parades del mercat 
ambulant del 1r. trimestre de 2011 
- 21/11, de 11 de març, atorgant 4 llicències d’obres menors: 

*Exp. 11/11 – Èric Gaona Fígols, per canviar finestres i rehabilitar bany i 
cuina a l’av. Pau Casals, 55,2n.2ª. 



*Exp. 13/11 – Maria Garriga Orrit, per posar baranes i acabar interiors al 
C. Sant Isidre,14 
*Exp. 14/11 – Maria Vilalta Casellas, per formigonar el terra del garatge 
al C. Vell de Graugés núm. 5 
*Exp. 15/11 – Comunitat de Propietaris de l’av. Pau Casals, 55, per 
canviar el gres dels terrats, a l’av. Pau Casals, 55 

- 22/11, de 15 de març, declarant innecessària la llicència de parcel·lació 
perquè el Sr. Pere Vilardaga pugui segregar una superfície de 2,2 Ha. de “Cal 
Vilardaga”, per agrupar-la amb finca veïna. 
- 23/11, de 17 de març, aprovant la liquidació del Pressupost de l’exercici de 
2010. 
- 24/11, de 17 de març, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Renovació exp. 12/09 – Meritxell Casadesús Traserra, per reformes a la 
granja (paviment i teulada), a la finca Vilardaga. 
*Exp. 8/11 – Jaume Prat Caballol, per pavimentar amb formigó la plaça 
de davant la casa El Prat de Graugés. 

 
 No hi ha intervencions en aquest punt 
 
3 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE BAIXES DE DRETS RECONEGUTS I 
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES DE PRESSUPOSTOS TANCATS 
 
 Per tal que la comptabilitat municipal sigui un fidel reflex de la situació 
econòmica i financera de la corporació, és necessari realitzar periòdicament 
actuacions de depuració de recursos previstos que no s’ingressaran i 
d’obligacions contretes que no es pagaran. 
 Pel secretari interventor es proposa anul·lar drets reconeguts per import 
de 73.276,34 € i obligacions reconegudes per import de 3.840,39 €, d’acord 
amb les relacions que consten a l’expedient. 
 Per això, entenent que la proposta tècnica és correcta, es proposa: 
Primer. Aprovar inicialment l’expedient de declaració de baixes de drets 
reconeguts i d’obligacions reconegudes de pressupostos tancats, a efectes de 
31 de desembre de 2010. 
Segon. Exposar al públic l’expedient, pel termini de quinze dies, amb anunci al 
Butlletí Oficial de la Província, durant el qual es podran presentar al·legacions. 
Tercer. Considerar aprovat definitivament l’expedient si no es presenta cap 
al·legació. Cas de presentar-se al·legacions s’hauran de resoldre de forma 
expressa. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – INFORMACIÓ AL PLE SOBRE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE 
2010 
 
Aquesta alcaldia, mitjançant Decret 23/11, de 17 de març de 2011, ha aprovat 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2010, amb aquest resultat : 
- Drets reconeguts nets  ............................... 2.803.805,20 € 
- Obligacions reconegudes netes  ...............  2.770.630,60 € 
- Resultat pressupostari   ............................        33.174,60 € 



- Desviacions positives de finançament ......                      0  
- Desviacions negatives de finançament .....                     0  
- Despeses finançades amb romanent tres. .                    0  
 Resultat pressupostari ajustat ......        33.174,60 € 
 ========================================== 

 
L’estat de romanent de tresoreria general, ha quedat determinat per les 

següents quantitats : 
- Deutors pendents de cobrament fi exercici: 
D’ingressos, pressupost corrent ........     836.917,89 € 
D’ingressos, pressupostos tancats ...       26.724,95 € 
Saldos de cobrament dubtós ............       -    7.575,88 € 
   Suma ...................      856.066,96 € 
- Creditors pendents de pagament fi exercici: 
De despeses, pressupost corrent .......     657.118,58 € 
De despeses, pressupostos tancats ...     543.331,68 € 
D’altres operacions no pressupost. .....        59.863,60 € 
   Suma ...................   1.260.313,86 € 
- Fons líquids a la tresoreria ................      413.140,05 € 
- Romanent líquid de tresoreria ...........          8.893,15 € 
- Romanent per a despeses amb f.afectat                 0 
- Romanent per a despeses generals ...     8.893,15 € 

 
Atès el que disposa l’article 193.5 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 

de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Donar-se per assabentat de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2010, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 66/10 de 10 d’agost. 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
  
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la regidora Sra. Rosalia Monroy explica, de 
forma resumida, el contingut de la liquidació, informa que la Comissió Especial 
de Comptes trobà els comptes correctes i considera que, tot i que el romanent 
per a despeses generals és més baix que altres anys, per l’època que s’està 
passant és acceptable, així com el deute, que es troba cap a la mitjana del 
màxim permès. 
 La regidora s’ofereix per donar més informació detallada del que es 
vulgui demanar. 
 
5 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DE 2010 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2010, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.  
 



Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes. 
 
Atesa la conveniència de poder aprovar aquest Compte dins la present 
legislatura, es considera adient fer l’aprovació del Compte condicionada al 
resultat de l’exposició pública, que encara s’ha de iniciar; d’aquesta manera, si 
no hi ha al·legacions, no serà necessari convocar cap ple extraordinari per 
aquesta raó. 
 
Per això, es proposa : 
 
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament d’Avià 
corresponent a l’exercici de 2010, d’acord amb la documentació aportada i 
condicionat a que no es presentin al·legacions durant el termini d’exposició 
pública. 
 
Segon. En el supòsit de presentar-se al·legacions, caldrà resoldre-les 
expressament pel Ple; en el cas de no presentar-se’n, l’aprovació s’entendrà 
definitiva, sense necessitat de nou acord. 
 
Tercer. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE LA QUALIFICACIÓ 
JURÍDICA D’UN TRAM DE CAMÍ A LA FINCA DE CAL BEP-NOU 
 
 Els Srs. Josep Canudas i M. Teresa Velilla, com a propietaris de la finca 
“Cal Bep nou”, van demanar l’1 de febrer de 2011 autorització per poder 
modificar el traçat del camí que passa per davant la casa de Cal Bep nou, de 
manera que el camí passi pel cantó nord-oest de la finca (pel darrera de la 
casa) quedant anul·lat un tram de l’actual camí públic. Amb la sol·licitud es 
presentà una proposta de nou traçat que, després de consensuar-ho amb un 
propietari confrontant, es modificà amb data 18 de febrer. 
 L’expedient ha estat exposat al públic pel termini de vint dies, amb 
anunci en el Butlletí Oficial de la província del dia 28 de febrer i amb notificació 
individual als propietaris de les finques confrontants, sense que s’hagi presentat 
cap reclamació. 
 De conformitat amb l’article 20 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel 
qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals, es proposa l’adopció 
dels següents acords: 
Primer. Aprovar l’expedient d’alteració de la qualificació jurídica d’un tram del 
camí públic de Cal Bep nou, instat pels Srs. Josep Canudas i M. Teresa Velilla,  
de manera que el tram de camí que transcorre per davant la casa de Cal Bep 
nou passarà a tenir la consideració de camí particular, quan s’hagin acomplert 
les següents condicions: 
 
 
 



1 – Els propietaris de Cal Bep nou, al seu càrrec, hauran d’obrir un nou camí 
que tindrà la consideració d’ús públic, pel límit nord-oest de la propietat, d’acord 
amb la proposta de 18 de febrer i que tindrà, com a mínim, la mateixa amplada 
que l’actual i l’estat del ferm en condicions per a la normal circulació de  
turismes. 
2 – El Servei Tècnic municipal haurà d’informar favorablement l’estat correcte 
del nou camí abans que es pugui tancar l’actual. 
Segon. Notificar l’acord als interessats i als propietaris de finques confrontants. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn de paraules, el Sr. alcalde explica que el propietari de Cal Bep 
nou va demanar poder modificar el traçat del camí que passa davant de casa 
seva i, per això, s’ha tramitat l’expedient. 
 El Sr. Joaquim Serradell suggereix que es podria condicionar a que fes 
l’arranjament del nou tram sempre més, tot i que jurídicament sembla que no es 
pot imposar aquesta obligació sobre un camí públic. 
 
7 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA DE L’AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 L’Ajuntament d’Avià, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, 
està treballant per crear la seu electrònica, avançant així en donar compliment 
a la legislació que obliga les administracions públiques a facilitar l’accés 
electrònic dels ciutadans als serveis públics 
 Un dels tràmits necessaris perquè es pugui implementar la seu 
electrònica és l’aprovació d’un reglament que en reguli la creació i el 
funcionament. 
 Com a model s’ha optat pel que s’aconsella des de la plataforma 
Administració Oberta de Catalunya. 
 De conformitat amb la tramitació que cal donar als reglaments 
municipals, establerta per l’article 178 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 els articles 63 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de creació i funcionament de la seu 
electrònica de l’Ajuntament d’Avià. 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies, amb inserció 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i diari Regió 7, als efectes de la presentació de 
reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
Tercer. Considerar aprovat definitivament aquest reglament, sense necessitat 
de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
Quart. Publicar el text íntegre del Reglament al BOPB una vegada estigui 
aprovat definitivament. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



8 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA DE CREACIÓ I 
FUNCIONAMENT DEL REGISTRE ELECTRÒNIC DE L’AJUNTAMENT 
D’AVIÀ 
 
 L’Ajuntament d’Avià, amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, 
està treballant per crear la seu electrònica, que comporta posar en 
funcionament el Registre electrònic. 
 Un dels tràmits necessaris perquè es pugui posar en funcionament el 
registre és l’aprovació d’una ordenança que en reguli la creació i el 
funcionament. 
 Com a model s’ha optat pel que s’aconsella des de la plataforma 
Administració Oberta de Catalunya. 
 De conformitat amb la tramitació que cal donar a les ordenances 
municipals, establerta per l’article 178 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 els articles 63 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment l’Ordenança de creació i funcionament del registre  
electrònic de l’Ajuntament d’Avià. 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies, amb inserció 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i diari Regió 7, als efectes de la presentació de 
reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
Tercer. Considerar aprovat definitivament aquesta ordenança, sense necessitat 
de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
Quart. Publicar el text íntegre del Reglament al BOPB una vegada estigui 
aprovat definitivament. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRIT ENTRE 
L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA I LA FEDERACIÓ 
ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES EN MATÈRIA DE 
SUBMINISTRAMENT D’INFORMACIÓ DE CARÀCTER TRIBUTARI 
 
 La Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma EaCat, ofereix 
diversos serveis a les corporacions locals, entre els quals l’anomenat Via 
Oberta, que permet sol·licitar informes i dades diverses a d’altres 
administracions públiques. 
 Un dels òrgans amb el que interessa tenir-hi accés és l’Agència 
Tributària, que permet conèixer la situació fiscal de les empreses que contractin 
obres o serveis amb la corporació. Per iniciar aquest servei l’Agència demana 
l’adhesió municipal prèvia al Conveni que va subscriure amb la Federació de 
Municipis i Províncies. 
 Per això, es proposa: 
Primer. Aprovar l’adhesió del Ple de la corporació al conveni subscrit l’abril de 
2003 entre l’Agència Estatal d’Administració Tributària i la Federació Espanyola 



de Municipis i Províncies en matèria de subministrament d’informació de 
caràcter tributari. 
Segon. Autoritzar al secretari municipal perquè realitzi els tràmits necessaris 
perquè es pugui activar aquest servei. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre el següent assumpte  
 
10.1 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI 
DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’AVIÀ 
 
 Atesa la conveniència que la Llar d’infants municipal disposi d’un 
Reglament que reguli aquest servei municipal. 
 Atès que, amb el suport tècnic de l’Àrea d’Educació de la Diputació, s’ha 
elaborat una proposta de Reglament. 
 Vistes les disposicions legals que justifiquen l’existència d’aquest 
reglament i en regulen la seva aprovació: articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 66 i 71 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i article 63, 66 i 159, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament regulador del servei de llar d’infants 
municipal d’Avià. 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies, amb inserció 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i diari Regió 7, als efectes de la presentació de 
reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
Tercer. Considerar aprovat definitivament aquest reglament, sense necessitat 
de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
Quart. Publicar el text íntegre del Reglament al BOPB una vegada estigui 
aprovat definitivament. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María de Agua Cortés explica que 
arran la consulta feta a la Diputació i d’una auditoria que s’està fent del servei 
de la llar d’infants, els tècnics van indicar la necessitat de tenir un Reglament 
aprovat i publicat; per això, s’ha redactat aquest model, amb la participació de 
les educadores, els tècnics de la Diputació i l’Ajuntament. Explica quins temes 
tracta i la tramitació que es farà. 
 El Sr. Altozano demana de on l’han copiat, perquè li ha sobtat el llistat de 
malalties. 
 La Sra. María del Agua Cortés diu que la base està redactada des dels 
serveis jurídics de la Diputació, havent modificant alguna cosa. Si es veuen 
coses que s’han de canviar es pot fer ara o durant l’exposició pública. 



11 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Altozano demana si la primera fase del pavelló s’acabarà algun 
dia. 
 El Sr. Orriols diu que li sembla que l’empresa ha fet suspensió de 
pagaments i que de l’obra adjudicada només falta fer la pista i les millores que 
havien ofertat. Fa dies que intenta connectar amb els seus representants per 
fer una proposta de rescissió de contracte i poder adjudicar directament les 
partides que falten. 
 Comenta que ha arribar per escrit la confirmació de la subvenció per a la 
segona fase i, des del punt de vista econòmic, no ha d’haver-hi gaires dificultats 
per fer la 2ª fase. 
 El Sr. Llaugí comenta que des d’ahir l’empresa va començar a moure 
papers. 
 El Sr. Ortega diu que es veia a venir que plegarien perquè no van 
respondre a la pregunta de quan havien encarregat la teulada. 
 El Sr. Llaugí demana si les altres empreses que hi han treballat han 
cobrat o cobraran. 
 El Sr. Orriols respon que li sembla que no. Ells (l’adjudicatària) han fet 
més obra de la que se’ls ha pagat i s’espera poder rescindir el contracte de 
mutu acord. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 


