
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
Núm: 05/11 
 
Data: 11 de juny de 2011 
Hora d’inici: 12:00 
Hora de finalització: 12:45 
 
 A la sala d’actes de l’ajuntament, essent les dotze hores del dia onze de 
juny de dos mil onze, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la 
Llei Orgànica 5/85, de 29 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes a 
les últimes eleccions locals celebrades el dia 22 de maig de 2011, que es 
relacionen: Patrocini Canal i Burniol, Ramon Gangolells i Vilardell, Elisenda 
Martí i Valls, Albert Cardona i Valls, Llorenç Altozano i Sevilla, Josep Bertran i 
Company, Maria Muñoz i Vilanova, Marc Graus i Ballús, María del Agua Cortés 
i Elía, Rosalia Monroy i Sánchez i David Vidal i Picas, amb la finalitat de 
celebrar la sessió pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 
 
 Declarada oberta la sessió, pel secretari es procedeix a cridar els 
regidors electes de major i de menor edat dels presents, a l’objecte de formar la 
Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el 
de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació als Srs. Ramon 
Gangolells i Vilardell i Albert Caellas i Cardona, que passen a ocupar el lloc 
destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per: 
- President: Ramon Gangolells i Vilardell, regidor de major edat. 
- Vocal: Albert Caellas i Cardona, regidor de menor edat. 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia, que ho és de la corporació. 
 

Seguidament, pel secretari, es dóna lectura a les disposicions aplicables 
a la constitució dels nous ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 
195 de la Llei Orgànica 5/85 i 37 del ROF i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 Acte seguit es va donar lectura dels noms i cognoms dels senyors 
regidors electes, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la 
comprovació de les credencials presentades. 
 A continuació el Sr. President invità els regidors electes que exposessin 
en aquest acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
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amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 
177 i 178 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny, als que donà lectura el 
secretari. Tots els regidors electes manifesten que no els efecte cap causa 
d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò 
que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la 
Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 A continuació, de conformitat amb l’article 198 de la Llei Orgànica 
5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal 
d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de 
jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del 
Sr. President de la Mesa d’Edat, a cadascun dels electes, la següent pregunta : 
“Jures o promets per la teva consciència i honor acomplir fidelment les obligacions del 
càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Avià amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar 
la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 
 
 En primer lloc, promet el càrrec el mateix president Sr. Ramon 
Gangolells i Vilardell, efectuant seguidament la pregunta a la resta de regidors, 
els quals responen: 
- Albert Caellas i Cardona: Sí ho juro 
- Patrocini Canal i Burniol: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
- Elisenda Martí i Valls: Sí ho prometo 
- Llorenç Altozano i Sevilla: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
- Josep Bertran i Company: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
- Maria Muñoz i Vilanova: Sí ho prometo 
- Marc Graus i Ballús: Sí ho prometo 
- María del Agua Cortés i Elía: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
- Rosalia Monroy i Sánchez: Sí ho prometo i 
- David Vidal i Picas: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
 

Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la 
Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent: 
 
Nom i cognoms    Llista electoral 
 
PATROCINI CANAL i BURNIOL  Som Avià (SA) (Agrupació d’Electors) 
RAMON GANGOLELLS i VILARDELL       "               
ELISENDA MARTÍ i VALLS        “                
ALBERT CAELLAS i CARDONA        “                
LLORENÇ ALTOZANO i SEVILLA      Convergència i Unió  (CiU)        
JOSEP BERTRAN i COMPANY                                “ 
MARIA MUÑOZ i VILANOVA                             “ 
MARC GRAUS i BALLÚS             “ 
MARÍA DEL AGUA CORTÉS i ELÍA Independents per Avià – PM 
ROSALÍA MONROY i SÁNCHEZ    “ 
DAVID VIDAL i PICAS     “ 



 Immediatament després de la constitució de la corporació, pel secretari 
es dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85, que estableix el 
procediment per a l’elecció de l’Alcalde. 
 Es presenten com a candidats els caps de llista que han obtingut 
representació: 
- Patrocini Canal i Burniol, amb 391 vots 
- Llorenç Altozano i Sevilla, amb 334 vots 
- María del Agua Cortés i Elía, amb 255 vots 

Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes, i 
realitzat l’escrutini, es va produir el següent resultat: 
 
* PATROCINI CANAL i BURNIOL  sis vots (6) 
* MARÍA DEL AGUA CORTÉS i ELÍA  tres vots (3) 
  Vots en blanc     dos (2) 
 
 En haver obtingut la candidata Sra. Patrocini Canal la majoria absoluta 
dels vots, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcaldessa electe de 
l’Ajuntament d’Avià a la Sra. PATROCINI CANAL i BURNIOL, que encapçala 
la llista de SOM AVIÀ. 
 Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del Sr. 
President de la Mesa d’Edat, es formula a la Sra. Patrocini Canal i Burniol, la 
següent pregunta: 
“Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les obligacions del 
càrrec d’ alcaldessa de l’Ajuntament d’Avià, amb lleialtat al Rei, i respectar  i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”. 
 Contesta la Sra. Patrocini Canal: Sí, per imperatiu legal, ho prometo, 
passant a ocupar la cadira de presidència i rebent de l’anterior alcalde Sr. 
Ramon Orriols i Sabata la vara d’alcaldia 

El Sr. Orriols diu que ha estat un plaer estar al davant de la corporació 
els darrers 4 anys treballant pel bé del poble, queda a disposició dels regidors 
entrants i els desitja molta sort. 
 A continuació, per tal de donar compliment al que disposa l’article 36.2 
del ROF de les Entitats Locals, es realitza un Arqueig Extraordinari en el dia de 
la data que, de forma resumida, es transcriu tot seguit: 
 
Compte –detall Existència el 10/06/2011 
Caixa corporació 629,92 
“la Caixa”, compte corrent 52.316,70 
“la Caixa”, compte menjador 37.602,77 
CatalunyaCaixa, Berga, c.c. 30.865,20 
CatalunyaCaixa, Berga, FEOSL 0 
Banc de Crèdit Local (BBVA) 29.811,63 
Caixa Manresa, compte corrent 16.783,07 
Caixa Manresa, menjador 10.530,57 
Caixa Manresa, llar d’infants 17.096,27 
TOTAL 195.636,13 
 



 Acomplert l’objecte de la convocatòria, la Sra. María del Agua Cortés, 
presidenta del grup d’Independents per Avià – PM, fa el següent discurs : 
“ Bon dia, (alcalde sortint, regidors sortint, alcaldessa entrant, regidors entrants, 
secretari, avianesos-es) 
 En primer lloc, vull dir unes paraules per acomiadar-me des del càrrec que he 
ocupat fins avui com a Regidora de Cultura i Educació d’aquest Ajuntament, per 
acomiadar-me públicament de l’alcalde (Ramon Orriols) i regidors sortints (Joaquim 
Serradell, Rosalía Monroy, Susanna Campillo i Gerard Ortega, que han treballat molt al 
meu costat, formant un equip sòlid que ens ha portat a realitzar la legislatura amb el 
bagatge de la feina ben feta i amb el bon gust de que s’ha travat una bona amistat. 
També dels regidors de l’oposició, del grup de CiU, Lluís Yun, Llorenç Altozano, Joan 
Llaugí, Josep Bertran i Josefina Boixadera, que, tot i les diferències lògiques d’opinió 
des del lloc difícil que han ocupat, han estat embarcats amb nosaltres en aquest 
projecte que és l’Ajuntament, ni en el que ens hem implicat. A tots, gràcies per aquests 
anys que han sigut també d’aprenentatge. 
 En segon lloc, ara ja com a regidora a l’oposició pel grup IxA-PM, vull agrair 
d’entrada la confiança dipositada en nosaltres de tots aquells avianesos i avianeses 
que han cregut en el nostre programa i projecte d’Avià, i que ens van votar. Des de la 
posició que ens toca ara ocupar, farem tot allò que considerem necessari per al poble, 
seguint el nostre tarannà i les nostres propostes. 
 D’altra banda, degut a que hem quedat en l’anomenada “oposició”, volia 
explicar com veiem aquesta ubicació i com la pensem afrontar. No és la nostra intenció 
entorpir la feina que assumeix el nou equip de govern. Cada 4 anys l’ajuntament canvia 
de persones, i aquests canvis han de ser beneficiosos per a tots i cada un dels 
membres d’aquesta comunitat que es diu Avià, això és la democràcia, i creiem que qui 
està al davant de l’Ajuntament ha de fer la feina que li pertoca de la millor manera 
possible i de la forma més imparcial possible. Per aquest motiu no farem una oposició 
de “no deixar fer”, sinó al contrari, en tot el que puguem col·laborar, mentre estigui en 
la nostra mà, ho farem. 
 El que si volem és que tot es porti amb la mateixa transparència que els 4 anys 
anteriors, amb coherència i rigor, i serà això el que tindrem en compte, de manera que 
des de fora, seguirem el govern per tal que les coses es facin dins els paràmetres legals 
i correctes. 
 Finalment, per acabar, a l’alcaldessa entrant i a la coalició de regidors de Som 
Avià i de CiU, els desitjo molta sort en aquesta nova caminada, estant segura de que en 
tot moment tindran present que la tasca que fan reverteix en tot un poble i que és 
d’una gran responsabilitat. 
 Gràcies a tots “ 

 L'acte s'acaba amb un discurs de la Sra. alcaldessa, que es transcriu: 
“Moltes gràcies a tots els assistents per acompanyar-nos en un dia tan 

assenyalat com aquest. 
També voldria donar les gràcies d’una manera molt especial a la meva família, 

als que són aquí i als que no hi poden ser per motius de feina. Ells, des de l’inici 
d’aquest projecte m’han recolzat, m’han animat i m’han ajudat moltíssim. 

Vull agrair també a tots els membres de la llista SOM AVIÀ la seva dedicació, 
l’entusiasme i la seva constant ajuda que ens ha portat a poder ser avui aquí. 



Agraïments també per la llista de Convergència i Unió, han estat receptius i ben 
predisposats en les converses prèvies i estic segura de que seran uns magnífics 
companys de viatge durant aquests propers 4 anys. 

Vull expressar el meu reconeixement també per la María del Agua, la Rosalía i 
el David, per l’esportivitat mostrada en l’acceptació dels resultats electorals, els 
demanaria que fessin una oposició constructiva i que no dubtin en fer propostes que 
puguin afavorir el poble, doncs les escoltarem amb molt d’interès. 

Per últim però no perquè siguin menys importants, vull recordar la feixuga 
tasca del Ramon Xandri, la Montserrat Comellas, el Magem i la Gemma i tot l’equip de 
treballadors de l’Ajuntament. Quan ja tenen un equip de govern que sap com van les 
coses, els hi pleguen i n’entren uns altres que no en tenen ni idea i han de tornar a 
començar de zero i explicar-ho tot una altra vegada. Realment penso que deu ser dur i 
pesat. També estic contenta de tenir a la Montserrat Fíguls entre nosaltres, ella ja té 
molta experiència acumulada i segur que li haurem de demanar consells més de quatre 
vegades. 

Sóc filla, néta, besnéta, rebesnéta i no sé fins on ens remuntaríem d’avianesos. 
També sóc mare i àvia d’avianesos. Això em fa estimar el poble d’una manera 
profunda i és un honor per mi convertir-me en la primera dona alcaldessa de la història 
d’aquest poble. També és per això que encarem aquesta nova etapa amb molta il·lusió, 
amb ganes de treballar i de servir a la gent que ens ha donat la seva confiança amb els 
seus vots. Igualment, també volem servir als que no ens han votat, ja que volem ser 
l’Ajuntament de tots els avianesos. Som un equip molt divers però amb un objectiu 
comú que és el de portar el poble endavant. Per fer tot això, esperem poder comptar 
amb la col·laboració, les crítiques i els suggeriments de tothom qui ens ho vulgui fer 
arribar. Us escoltarem a tots perquè estem convençuts de que tots volem el millor per 
Avià. 

Moltes gràcies.” 
 

L'acte es dóna per acabat essent les 12:45 hores, del que jo el secretari 
certifico. 
 
   


