
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 06/11 
 
Data: 4 de juliol de 2011 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:26 
 
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 . PERIODICITAT DE SESSIONS DEL PLE. 
 
 Atès el que disposa l’apartat a) de l’article 46.2 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, d’acord amb la redacció donada 
per la Llei 11/1999, de 21 d’abril. 
 Atès que durant els darrers 16 anys s’ha celebrat aproximadament una 
sessió ordinària cada dos mesos, es considera que aquest és un període idoni 
per a la celebració de sessions plenàries sense que se n’hagin de convocar 
gaires d’extraordinàries, per això, es proposa l'adopció dels següents acords: 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  
PLE MUNICIPAL DEL DIA 4 DE JULIOL DE 2011 

 



Primer. Celebrar sessions ordinàries amb una periodicitat de dos mesos, a 
comptar des del dia 12 de setembre de 2011. 
Segon. Convocar, a tots els efectes legals, les sessions mitjançant tramesa de 
la convocatòria i de les propostes d’acord per correu electrònic a les adreces 
electròniques que els regidors indiquin al secretari de la corporació, amb una 
anticipació de almenys 48 hores. 

El dia habitual per a la celebració de les sessions es fixa en els dilluns i 
l’hora a les 21:00 hores. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
2. CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES 
PERMANENTS. 
 
 Atès el que disposen els articles 58 i 60 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. 
 Considerant que en una corporació petita com és la d’Avià, no és 
necessària la constitució de comissions informatives permanents, llevat de les 
obligatòries,  sense que això privi a que cada regidoria pugui crear comissions 
d'assessorament no vinculants, segons l’organització pròpia que es decideixi, 
es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Constituir únicament com a comissió informativa permanent la 
Comissió especial de Comptes, d’existència obligatòria. 
Segon. Determinar la composició de la Comissió amb les següents persones: 
- Per “Som Avià”: Patrocini Canal i Burniol 
- Per Convergència i Unió: Josep Bertran i Company 
- Per Independents per Avià – PM : Rosalia Monroy i Sánchez 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
3. NOMENAMENT DE REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ EN 
ÒRGANS COL·LEGIATS. 
 
 Atès que la corporació local està representada en diversos òrgans locals 
i comarcals, amb la constitució del nou Ajuntament, es fa necessari tornar a 
fixar els representants locals en els mateixos, proposant-se els següents 
acords: 
Primer. Nomenar els següents representants municipals als òrgans que 
s’esmenten: 
• Junta de Govern local: Patrocini Canal i Burniol 

Llorenç Altozano i Sevilla 
Ramon Gangolells i Vilardell 
Josep Bertran i Company 

• Al Consell Escolar: Maria Muñoz i Vilanova 
• Al Consell Escolar Municipal:  Maria Muñoz i Vilanova 
• A  la Junta de l’Ateneu d’Avià: Llorenç Altozano i Sevilla 
• A la Comissió mixta Ajuntament-Ateneu:  Llorenç Altozano i Sevilla 

Albert Caellas i Cardona 
       Marc Graus i Ballús 



• Al Consorci de Formació i d’Iniciatives de Cercs-Berguedà: Josep Bertran i 
Company 

• Al patronat del Parc fluvial Navàs-Berga: Elisenda Martí i Valls 
• A la junta de l'A.D.F. "Montesmon" : Maria Muñoz i Vilanova 

         Joan Canudas i Rovira  
Segon. Autoritzar a la Junta de Govern local per modificar, sempre que es 
consideri oportú, les representacions anteriors. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4.  CONEIXEMENT DE LES RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA EN MATÈRIA 
DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE I DE LES DELEGACIONS 
CONFERIDES ALS REGIDORS. 
 
 Mitjançant els Decrets d’Alcaldia 58/11 i 59/11, de 15 de juny, s’han 
acordat els següents nomenaments i delegacions: 
-     1r. Tinent d'alcalde: Sr. Llorenç Altozano i Sevilla, regidor de Sanitat, Barris 
i Relacions amb Associacions i Entitats. 
-     2n. Tinent d'alcalde: Sr. Ramon Gangolells i Vilardell, regidor d’Obres i 
Serveis. 
- A la Sra. Elisenda Martí i Valls, regidora d’Urbanisme i Cultura. 
- Al Sr. Albert Caellas i Cardona, regidor de Participació Ciutadana, Joventut i 

Festes. 
- Al Sr. Josep Bertran i Company, regidor de Pagesia i Hisenda. 
- A la Sra. Maria Muñoz i Vilanova, regidora d’Educació i Medi Ambient. 
- Al Sr. Marc Graus i Ballús, regidor d’Esports i de Governació. 

La direcció i gestió dels assumptes no relacionats anteriorment i 
específicament Benestar Social, Igualtat i Comunicació, serà portada per l' 
alcaldia. 
 En conseqüència, es proposa al Ple: 
Únic. Donar-se per assabentat dels nomenament de tinents d’alcalde i regidors 
delegats de l’actual equip de govern. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5. NOMENAMENT DE TRESORER MUNICIPAL. 
 

Vist l’article 2.f. del Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, de provisió 
de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter nacional, 
que disposa “... en les corporacions locals amb secretaries de classe tercera, la 
responsabilitat administrativa de les funcions de comptabilitat, tresoreria i 
recaptació podrà ser atribuïda a membre de la corporació o a funcionari de la 
mateixa”. 
 Es considera que perquè la comesa d'aquesta funció sigui eficaç i ràpida 
és millor que el càrrec l'ostenti un funcionari, tal com s’esdevé actualment. 
 Per això, es proposa: 
Únic. Mantenir el nomenament com a tresorer de la corporació al funcionari 
municipal Sr. Antoni Magem i Barniol. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 



6. ESTABLIMENT DE RETRIBUCIONS I GRATIFICACIONS DELS 
MEMBRES DE LA CORPORACIÓ. 
 
 Ateses les retribucions i gratificacions destinades als membres de la 
corporació, vigents en el moment d’acabar la legislatura anterior, es considera 
que procedeix mantenir els imports establerts per l’alcaldia i regidories i 
incrementar una mica la gratificació als tinents d’alcalde. 
 Tanmateix, es considera que la gratificació per assistència als plens cal 
establir-la per a tots els regidors assistents, amb independència que formin part 
de l’equip de govern o no. 
 Per això, es proposen els següents acords 
Primer. Establir les següents retribucions i gratificacions, a efectes del 12 de 
juny de 2011,  per raó de les funcions de responsabilitat i dedicació: 
- A l’Alcaldia: Una retribució bruta de 771,37 euros mensuals, amb 12 pagues 

a l’any, per una dedicació parcial fixada en 28 hores setmanals. 
- Als tinents d’alcalde: Una gratificació de 375,00 euros mensuals, establerta 

com a indemnització per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern, 
a raó de 197,50 € per sessió. 

- Als regidors amb responsabilitats de govern:  Una gratificació de 275 euros  
mensuals, establerta com a indemnització per l'assistència a les sessions de 
la Junta de Govern, que habitualment seran dues al mes, a raó de 137,50 
euros per sessió. Tanmateix, s’estableix una indemnització extra mensual 
de 375 euros al regidor que sigui responsable de la brigada municipal. 

Segon. Establir les següents indemnitzacions per assistència a les sessions 
plenàries municipals: 82 euros per regidor i sessió. 
Tercer. Establir en 0,22 euros/Km. la gratificació per desplaçaments en vehicle 
particular relacionats amb la gestió municipal. 
Quart. Actualitzar cada any, de manera automàtica, tots els imports amb el 
percentatge estatal d’increment dels preus de consum. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. alcaldessa explica que s’incrementen 
una mica les gratificacions als tinents d’alcalde i l’assistència als plens s’estén a 
tots els regidors. 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si a la gratificació dels tinents 
d’alcalde se’ls hi suma la de regidors, responent la senyora alcaldessa que això 
només passarà en el cas del Sr. Ramon Gangolells, que tindrà la indemnització 
extra com a responsable de la brigada. 

La Sra. Cortés també recorda que a l’auditoria es deia que es 
comptabilitzava alguna cosa malament de les indemnitzacions, responent el 
secretari que es referia a la necessitat de controlar l’assistència a les sessions 
perquè es pugui considerar indemnització i no com a sou a cotitzar a la 
Seguretat Social. 
 
7. DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES DEL PLE EN LA JUNTA DE GOVERN 
LOCAL 
 
 Atès que la Junta de Govern local (abans denominada Comissió de 
Govern municipal) va ser creada per acord del Ple de data 30 de juny de 1995. 



 Atès que es vol continuar donant contingut a la Junta de Govern Local, 
es considera convenient mantenir les competències delegades en sessió de 15 
de juliol de 1999. 
 Atès el que disposa l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, d’acord amb redacció donada per la Llei 11/1999, 
de 21 d’abril, es proposen els següent acords: 
Primer. Mantenir activa la Junta de Govern local, formada per l’alcalde i tres 
regidors, a la qual també hi podran assistir la resta de regidors amb 
responsabilitats de govern, que habitualment celebrarà sessions ordinàries els 
dilluns alterns, a les 21 hores. 
Segon. Delegar les següents atribucions del ple a favor de la Junta de Govern 
local: 
- La concertació de les operacions de crèdit, la quantia de la qual acumulada, 

dintre de cada exercici econòmic excedeixi del 10 per 100 dels recursos 
ordinaris del Pressupost i sempre que individualment no superi el 10 per 
100 dels recursos ordinaris 

- La concertació d’operacions de tresoreria, quan l’import acumulat de les 
operacions vives en cada moment superi el 15 per 100 dels ingressos 
corrents liquidats a l’exercici anterior. 

- Tot tipus de contractacions quan el seu import superi el 10 per 100 dels 
recursos ordinaris del Pressupost. 

- La concessió de béns o serveis sempre que la seva quantia no excedeixi 
del 20 per 100 dels recursos ordinaris del Pressupost. 

- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis. 
- L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10 per 100 dels 

recursos ordinaris del Pressupost 
- L’alienació de béns patrimonials que no superin el 20 per 100 dels recursos 

ordinaris del Pressupost. 
 
La proposta és aprovada per unanimitat. 

 
8 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2012 
 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
interessat que abans del 31 de juliol es faci proposta, amb caràcter definitiu, de 
les dues festes locals per l’any 2012. 
 D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha 
de ser adoptada pel Ple de la corporació. 
 Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Proposar al Departament d’Economia i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2012,  la designació de les següents festes locals, per a 
tot el municipi:  
- 7 de juny (Dijous de Corpus) 
- 3 de setembre (Dilluns de la Festa Major d’Avià) 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



9 – REGULARITZACIÓ DELS PÀRKINGS MUNICIPALS SITUATS AL  
SOTERRANI DE LA PLAÇA DEL PADRÓ 
 
 En data 31 de maig de 2010, la companyia “CENEDA PROMOVENTAS, 
SA”, mitjançant escriptura pública lliurada pel Notari de Barcelona Sr. Jesús 
Julián Fuentes Martínez, va fer cessió gratuïta de la finca que es descriu com : 
“Parcel·la de terreny, situat a Avià, a la Plaça del Padró, de superfície cent vint-
i-quatre metres amb noranta-sis decímetres quadrats (124,96 m2.) destinats a 
l’ampliació de l’esmentada plaça. Llinda: enfront entrant amb la pròpia plaça, a 
la dreta amb finca propietat d’”Habitatges Padró, SL”, a l’esquerra i al fons amb 
finca matriu.” 
 Aquesta finca està inscrita al Registre de la Propietat de Berga, al Tom 
1293, Llibre 51, foli 134, número 2237 i està pendent d’acceptar la cessió. 
 Damunt d’aquesta finca s’han construït quatre places de pàrking, que es 
poden llogar, i  a nivell de la Plaça Padró la superfície queda d’ús públic. Les 
obres han estat assumides per l’empresa Habitatges Padró, SL, d’acord amb el 
conveni subscrit amb l’Ajuntament d’Avià el dia 6 de juliol de 2006, a canvi de 
l’explotació de les 4 places de pàrking durant un termini de 40 anys i per a la 
seva execució disposa de llicència municipal d’obres 94/2005, de 23/12/2005. 
 Per tal de poder regularitzar la situació legal d’aquests pàrkings, és 
necessari acceptar la cessió del terreny feta per Ceneda Promoventas, SA,  fer 
la declaració  d’obra nova dels pàrkings i escripturar la servitud de pas de la 
finca veïna. 
 Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Acceptar la cessió realitzada per Ceneda Promoventas SA de la finca 
de 124,96 m2. que es descriu a la part expositiva d’aquest acord. 
Segon. Realitzar la declaració d’obra nova de la construcció realitzada sobre el 
terreny, consistent en 4 pàrkings de superfícies: 14,06 m2; 15,83 m2; 21,60 m2 
i 23,70 m2. respectivament, d’acord amb certificat final d’obra lliurat per 
l’arquitecte Sr. Lluís Boixader i Vila 
Tercer. Classificar els pàrkings com a béns patrimonials de la corporació i la 
superfície de plaça com a bé de domini públic. 
Quart. Acceptar el dret de servitud de pas que constituiran els propietaris de la 
finca promoguda per Habitatges Padró, SL per tal de poder accedir fins als 
pàrkings municipals des de la travessia del Padró. 
Cinquè. Autoritzar a l’alcaldessa Patrocini Canal perquè pugui realitzar les 
escriptures i altres documents públics que siguin necessaris per fer efectius els 
acords anteriors. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Cortés demana si es mantindrà la 
concessió de la gestió dels pàrkings, responent el secretari que aquest acord 
és perquè es puguin regularitzar aquests pàrkings i l’empresa concessionària 
els pugui començar a llogar. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
  L’alcaldessa     El secretari  


