
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 1 DE FEBRER DE 2011 

 
 
 
 
Núm: 02/11 
 
Data: 1 de febrer 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 DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DELS PLENS DE 30 
DE NOVEMBRE I 11 DE GENER DE 2011 (extraordinària) 
 
 Junt amb la convocatòria de l’ordre del dia s’ha lliurat fotocòpies dels 
esborranys de les actes dels plens de 30 de novembre de 2010 i 11 de gener 
de 2011 i, per això, no es llegeixen. 
 Posada a votació la seva aprovació, aquesta es realitza per unanimitat i 
sense esmenes. 
 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió ordinària, l’alcaldia ha aprovat 
els decrets que es resumeixen: 
- 89/10, de 27 de novembre, aprovant 2 liquidacions de la taxa per l’ocupació 
de la via pública durant els mesos d’abril a octubre de 2010 
- 90/10, de 13 de desembre, atorgant llicència de primera ocupació a la finca 
situada al C. Sant Isidre núm. 25,1r. 3ª 
- 91/10, de 13 de desembre, atorgant llicència d’obres menors a l’expedient 
60/10 demanat pel Sr. Gerard Ortega Barniol per canviar la xemeneia per 
acoblar estufa al C. Sardana 4,1r.2ª 
- 92/10, de 14 de desembre, autoritzant al Sr. Manel Bancell Pursals el canvi no 
substancial de l’explotació ramadera de “Casa Noet” 
- 93/10, de 15 de desembre, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra: 
Arranjament del Molí de Minoves, fase A 
- 94/10, de 16 de desembre, autoritzant a Salvans Puigbó, SL el canvi no 
substancial de l’explotació ramadera “Molí del Castell”. 
- 95/10, de 20 de desembre, no admetent a tràmit l’escrit presentat per Casa 
Marmos, SL sobre errades materials del POUM 
- 96/10, de 30 de desembre, aprovant 5 liquidacions de la taxa per parades del 
mercat ambulant, 4t. trimestre 
- 1/11, de 10 de gener, atorgant llicència municipal d’obres menors a 2 
expedients: 

* 61/10 – Josefina Costa Guitart, per repassar teulada i injeccions a 
parets per evitar humitats al C. Portal, 33. 
* 1/11 – Ramon Rota Augé, per canviar rajoles del terrat i pintar façanes 
a l’av. Pau Casals, 83 

- 2/11, de 10 de gener, concedint a Semen Avià SL renovació de llicència 
ambiental municipal per a l’exercici de l’activitat de centre d’inse 
minació artificial porcina a la finca “La Riereta” 
- 3/11, de 11 de gener, autoritzant el canvi de nom de la llicència ambiental de 
l’explotació ramadera de la finca “Casanova de la Plana”, passant a Casellas 
Sala, SCP 
- 4/11, de 12 de gener, autoritzant el canvi de nom del permís municipal 
ambiental de l’activitat de taller de fusteria situada al Polígon industrial de la 
Plana, C. Llobregat,14, a favor del Sr. Marc Solà Martínez 
- 5/11, de 19 de gener, atorgant llicència de primera ocupació de l’habitatge de 
la Ronda de Queralt, 22, planta baixa 
- 6/11, de 19 de gener, atorgant llicència de primera ocupació de la nau 
industrial situada al polígon de Santa Maria, parcel·la 3 
- 7/11, de 24 de gener, requerint per 2ª vegada al Sr. David Coma, com a 
copropietari de la planta baixa de l’av. Pau Casals, 37 perquè retiri tanca de bru 
i imposant una sanció de 1.000 € per incomplir la primera ordre. 
- 8/11, de 24 de gener, incoant expedient per donar de baixa del padró 
municipal d’habitants a 6 persones. 
 
 No hi ha intervencions 
 
 
 



3 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2011 I DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA 
 
 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2011, presentat 
davant aquesta corporació local pel Sr. president, en la forma prevista per 
l'article 168 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i la Plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal 
laboral temporal. 
 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els 
serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos 
que s'estableixen per atendre'ls. 
 Atès que s’ha tingut en compte l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, a efectes de la classificació dels codis d’ingressos i despeses. 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el 
següent resum per capítols: 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 523.300,00  
2 Impostos indirectes 40.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 350.739,71  
4 Transferències corrents 679.108,15  
5 Ingressos patrimonials 9.500,00  
7 Transferències de capital 503.214,68  
9 Passius financers __324.137,46  
 Total ingressos…….. 2.460.000,00  
    =============================== 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 641.269,88  
2 Despeses en béns corrents i serveis 772.591,82  
3 Despeses financeres 3.321,02  
4 Transferències corrents 64.678,00  
6 Inversions reals 850.086,28  
9 Passius financers ___128.053,00  
                           Total despeses……. 2.460.000,00  
    =============================== 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral i eventual: 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
Denominació Nombre Ocupades Vacants Grup 
1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretaria intervenció 1 1  A2 
2. Escala d'Administració General     
2.1. Subescala Administrativa 2 2  C1 
     
     



B) PERSONAL LABORAL FIX 
 
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Treballadora social 1 1  
Treballadora familiar (1/2 jornada) 2 1 1 
Treballadora familiar zona 4 SAD 1  1 (*) 
Auxiliar administrativa –oficines- 1 1  
Mestre d'Obres (pre-jubilat) 1 1  
Paleta – Oficial 1ª 1 1  
Peó de paleta  1 1  
Oficial de manteniment general 2 2  
Oficial consergeria col·legi 2 1 1 (**) 
Personal de neteja col·legi 1 1  
Mestra / Directora de la llar d’infants 1 1  
Educadora llar d'infants 1 1  
Educadora llar d’infants (1/2 jornada) 1  1 
Auxiliar llar d’infants  1 1  
Monitores menjador escolar 4 4  
Auxiliar biblioteca / telecentre 1  1( *) 
 
(*) En procés de selecció 
(**) Contracte de relleu per jubilació parcial 
 
B) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
Denominació                                            Nombre         Ocupades        Vacants 
Treballadora familiar 1/ 2 jornada         1                   1  
Treballadora familiar, zona 4 SAD (30 h)      1                   1  
Dinamitzadora de la gent gran ½ jornada     1                   1 
Educadora llar d’infants (1/2 jornada)        2                   2 
Auxiliar llar d’infants (1/2 jornada)        1                   1  
Monitores menjador escolar                  3                   3 
Auxiliar de biblioteca / telecentre                   1                   1 
Operari manteniment camp de futbol        1                   1  
Socorrista piscina municipal         2                                            2 (***) 
Plans d’ocupació           8                   8  
 (***) Segons conveni amb responsables de la gestió del servei 
 
Tercer. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 
Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 6 vots a favor (PM) i 5 abstencions (CiU) 
 
 La Sra. Rosalia Monroy explica els trets generals i més importants del 
pressupost. Explica que s’han ajustat les partides el màxim que s’ha pogut, 
mantenint els costos fixes del personal; també detalla la proposta d’inversions i 
la relació dels préstecs vigents. 
 



El Sr. Altozano demana si els promotors del pla parcial han fet el primer 
pagament, responent el Sr. alcalde que l’han de fer quan es publiqui al DOGC 
l’aprovació definitiva del pla, cosa que encara no s’ha fet. 
 
4 – APROVACIÓ DE L’OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ 2011 
 
 La corporació manté la voluntat de regularitzar progressivament la 
situació laboral del personal contractat de forma temporal. Per enguany es 
preveu contractar indefinidament a una educadora de la llar d’infants (5 
hores/dia), una treballadora familiar a mitja jornada i a la persona que 
substitueix al conserge de l’escola, que vol jubilar-se parcialment. 
 De conformitat amb els articles 56 i següents del Decret 214/1990, de 30 
de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar la següent oferta pública d’ocupació per a l’any 2011 : 
PERSONAL LABORAL FIX. 
Categoria laboral/ Denominació del lloc de treball / Nivell de titulació / Nombre 
de vacants / Sistema de selecció  
* Educadora / Educadora de la llar d’infants / Tècnica superior en educació 
infantil / 1 / Concurs de mèrits. 
* Conserge / Conserge de l’escola Santa Maria d’Avià / FP de 1r. grau en les 
branques de mecànica, electricitat o fusteria / 1 / Concurs de mèrits 
* Treballadora familiar / Treballadora familiar SAD Avià / Títol de treballadora 
familiar / 1 / Concurs de mèrits 
Segon. Publicar l’oferta pública d’ocupació en el Diari Oficial de la Generalitat 
de Catalunya  
 
 La proposta és aprovada per 6 vots a favor (PM) i 5 abstencions (CiU). 
 
 El Sr. Alcalde explica que es volen anar regularitzant els llocs de treball 
que encara no ho estan i s’ha fet aquesta previsió, que s’haurà de concretar 
amb les convocatòries. 
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DEL SERVEI DE L’ARXIU 
MUNICIPAL D’AVIÀ 
 
 L’Arxiu Municipal d’Avià està adherit al Programa de Manteniment de la 
Xarxa d’Arxius Municipals que coordina l’Oficina de Patrimoni Cultural de l’Àrea 
de Cultura de la Diputació de Barcelona. 
 Des de la Diputació s’ha proposat l’adopció d’un Reglament del Servei 
d’Arxiu Municipal (SAD) i, per això, l’ha aprovat com a model tipus per a tots els 
municipis que s’hi vulguin adherir. 
 Atès el que disposa 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, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament del Servei d’Arxiu Municipal d’Avià, 
d’acord amb el model tipus aprovat per la Diputació i que s’ha publicat al BOPB 
núm. 17 de 17 de maig de 2010. 



Segon. Sotmetre a informació pública aquest Reglament, pel termini de trenta 
dies, amb inserció d’anunci al BOPB, DOGC i diari Regió 7. 
Tercer. Considerar el Reglament aprovat definitivament, sense necessitat d’un 
nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 La Sra. María del Agua Cortés explica els conceptes més destacats que 
defineix aquest reglament: arxiver itinerant, persona responsable, cessió, 
admissió de documents..... i que la Diputació demana s’aprovi 
 
6 – ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit a l’Ajuntament 
que proposi les persones que han de desenvolupar els càrrecs de jutge/essa 
de pau titular i substitut/a, una vegada ha finalitzat el mandat dels actuals. 
 Mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de 16 de 
desembre de 2010, es donà un termini de vint dies perquè les persones 
interessades presentessin les seves candidatures. 
 Dins d’aquest termini s’han presentat cinc candidatures: Montserrat 
Fíguls Gabarró , Antoni Espinosa Julián, Ramon Burniol Creu, Sergio Moles 
Canal i Josep Gabarró Vancells. 
 A criteri de la corporació, els cinc candidats no es troben inclosos en cap 
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les 
funcions judicials i, per tant, s’accepten les seves candidatures. 
 Seguidament es passa a efectuar votació secreta, amb el següent 
resultat: 
 Votació per a jutge/essa de pau titular: 
 - Montserrat Fíguls Gabarró : 7 vots 
 - Ramon Burniol Creu: 4 vots 
 Votació per a jutge de pau substitut: 
 - Ramon Burniol Creu : 11 vots 
 En conseqüència, havent assolit la majoria absoluta de vots que exigeix 
l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’acorda: 
Primer. Elegir pel termini de quatre anys, pels càrrecs que s’indiquen, a les 
persones següents: 
 - Jutgessa de pau titular: Montserrat Fíguls Gabarró  
 - Jutge de pau substitut:  Ramon Burniol Creu 
Segon: Trametre el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè procedeixi a efectuar els nomenaments 
proposats 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que s’aprovi, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre 
del dia, es passa a debatre el següent assumpte: 
 
 
 



7.1 – INICI D’EXPEDIENT DE DELIMITACIÓ DEL TERME MUNICIPAL 
D’AVIÀ AMB ELS TERMES LIMÍTROFS I NOMENAMENT DE LA COMISSIÓ 
DE DELIMITACIÓ 
 
 La Direcció general d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el que preveu l’article 28.1 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, ha interessat a aquesta corporació que s’iniciï l’expedient de 
delimitació del municipi i es nomeni la comissió municipal de delimitació, amb la 
finalitat d’impulsar l’elaboració del mapa municipal i comarcal de Catalunya. 
 De conformitat amb l’article 28.1 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels 
municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats 
de Catalunya, el ple de la corporació ha de nomenar la comissió municipal de 
delimitació, que ha d’estar formada per l’alcalde, dos regidors, un tècnic i el 
secretari de la corporació. 
 Per tot això, es proposa : 
Primer. Iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal d’Avià amb els 
termes municipals de Berga, Capolat, l’Espunyola, Montclar, Casserres i Olvan. 
Segon. Nomenar com a membres de la Comissió de Delimitació , les següents 
persones: 

- L’alcalde : Ramon Orriols i Sabata 
- Regidors : María del Agua Cortés i Elía, per PM 
                       Josep Bertran i Company, per CiU 
- Tècnica : Mireia Besora i Sans 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia 

Tercer. Comunicar aquest acord a la Direcció general d’Administració Local i 
als ajuntaments afectats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Llorenç Altozano demana com està el tema del pavelló. 
 Li respon el Sr. alcalde que tota la fusta que falta posar ja és aquí, que 
l’obra s’està acabant a càmera lenta però que esperen enllestir-ho pel febrer. 
L’inici de la segona fase haurà d’esperar a després de l’estiu i caldrà dividir 
l’obra en 2 subfases, que encara no estan tancades. 
 
 El Sr. Josep Bertran s’interessa per com es porta el deute que hi ha amb 
Sorea, per la gestió de l’aigua. 
 El Sr. alcalde respon que el deute no s’ha incrementat en aquesta 
legislatura, que es farà una inversió amb la subvenció que s’ha aconseguit de 
la Diputació i que s’està igual com abans i amb les mateixes tarifes de l’any 
passat, ja que no se’ls acceptà la proposta d’increment i ara el tema es troba a 
la Comissió de Preus del Departament d’Economia. 
 El Sr. Altozano demana quant caldria pagar per rescatar el servei, 
responent el Sr. Serradell que uns 300.000 euros. 
 
          Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari certifico. 


