
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 01/12 
 
Data: 16 de gener de 2012 
Hora d’inici: 21:07 
Hora de finalització: 21:32 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Maria Muñoz Vilanova (CiU) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passen a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS PLENÀRIES DE 
7/11/2011 (ORDINÀRIA) I 29/12/2011 (EXTRAORDINÀRIA) 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia dels esborranys 
d’aquestes actes, motiu pel qual no es llegeixen. 
 No havent-hi esmenes a fer, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 16 DE GENER DE 2012 

 



2. INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que la Sra. alcaldessa, des de l’última sessió ordinària, 
ha acordat les resolucions que es resumeixen: 
-89/11, de 3 de novembre, atorgant llicència de primera ocupació a Finques 
Ciutat, SL, pels habitatges situats al C. Sant Isidre núm. 25, 1r.1ª, 1r.4ª, 2n.1ª i 
2n.4ª. 
-90/11, de 8 de novembre, concedint 1 llicència d’obra menor: 

*Exp. 63/11, demanat per Antoni Tarrés Cots, per substituir la tela 
asfàltica del terrat, al C. Abat Oliba, 1 

-91/11, de 8 de novembre, per comparèixer, com a part interessada, en el 
recurs contenciós administratiu interposat pels Srs. Alícia Roig i Álvaro Rosal 
davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, contra l’aprovació 
definitiva del POUM. 
-92/11, de 16 de novembre, atorgant 3 llicències d’obres menors: 

*Exp. 61/11, a nom de M. Teresa Jové Maspinós, per enrajolar el terrat 
del C. de la Font núm. 3 
*Exp. 65/11, demanada per Palau i Fills, SA, per reparar la teulada 
d’uralita de la granja situada al C. Mig de Graugés, Finca Vilardaga. 
*Exp. 66/11, a nom de Neus Serena Corominas, per folrar escala interior 
de la Plaça Abat Oliba núm. 6. 

-93/11, de 23 de novembre, arxivant, sense més tràmit, el Pla especial per a la 
implantació d’un centre equí i caní a la finca Cal Pegueres, perquè la proposta 
no s’adapta al POUM. 
-94/11, de 15 de desembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades 
situades a la via pública, pel període del 4t. trimestre de 2011. 
-95/11, de 23 de desembre, concedint llicència de parcel·lació a M. Isabel i 
Ramon Font Casas per poder dividir la seva finca del C. Sardana núm. 3 
-96/11, de 30 de desembre, donant de baixa d’ofici en el Padró municipal 
d’habitants a 9 persones. 
-97/11, de 30 de desembre, contractant diverses persones com a personal 
adscrit al servei de centre de dia i de serveis d’Avià. 
-98/11, de 30 de desembre, transformant el contracte de treball de durada 
determinada de l’operària de neteja M. Mercè Rial en contracte d’interinitat. 
-01/12, de 9 de gener, atorgant 1 llicència d’obra menor : 

*Exp. 69/11 – Marcel·lí Malé Riu, per canviar rajoles de la part inferior de 
la façana i la porta d’entrada a l’av. Pau Casals, 51. 

 
 El Ple es dóna per assabentat, precisant la regidora Sra. María del Agua 
Cortés que a la llicència donada a la finca Vilardaga es parla d’uralita i cal tenir 
en compte que es tracta d’un material que cal retirar. 
 
3. RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
DESIGNANT REPRESENTANT MUNICIPAL A LA SOCIETAT BERGUEDÀ 
INICIATIVES, SD, SL 
 
 La Junta de Govern Local, en sessió de 17 d’octubre de 2011, adoptà 
l’acord que es transcriu: 
 



“6.1 - Designació representant municipal a la societat Berguedà Iniciatives, SD, 
SL. 
 Aquesta corporació, quan es va adoptar l’acord de designació dels 
representants municipals als òrgans col·legiats on hi havia de participar, es va 
oblidar de designar representant per a la societat Berguedà Iniciatives, Societat 
de Desenvolupament, SL. 
 Atesa la urgència de realitzar aquesta designació, perquè aviat es 
convocarà una assemblea general, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Designar com a representant municipal a la societat Berguedà 
Iniciatives, SD, SL al regidor responsable d’Hisenda, Sr. Josep Bertran i 
Company. 
Segon. Donar compte d’aquesta designació en la propera sessió que realitzi el 
Ple municipal, als efectes de la seva ratificació.” 
 
 Atès que procedeix la ratificació pel ple de la corporació, es proposa 
 
Únic. Ratificar, en la seva integritat, l’acord de la Junta de Govern  local de 
17/10/2011, designant al regidor Sr. Josep Bertran com a representant 
municipal a la societat Berguedà Iniciatives, SD, SL 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AVIÀ I DE MONTCLAR 
 
 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. 
 El Ple, en sessió de 12 de setembre de 2011, va nomenar la Comissió 
de Delimitació preceptiva. 
 En data 23 de novembre de 2011, es va aixecar acta de les operacions 
de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Montclar i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa al nord de la partida del Reguer, a l’eix de la riera de Clarà, a uns 
noranta metres al sud del marge d’un camí, i a uns quatre-cents vint metres al nord-est 
de la Casa Nova del Pujol. Aquesta fita és també comuna al municipi de Casserres. 
Les coordenades UTM són: X:402862,5 i Y:4655092,7. 
Fita 2: se situa a l’oest de la partida de la Baga dels Pins, a uns cent seixanta metres a 
l’oest del marge d’un camí, i a la intersecció entre l’eix de la riera de Clarà, i l’eix de la 
rasa del Putxot. La línia de terme reconeguda entre les fites primera in segona segueix 
l’eix de la riera de Clarà, on es troben situades totes dues. Les coordenades UTM són: 
X:401881,0 i Y:4656281,2. 
Fita 3: se situa a l’indret conegut com l’Afrau del Putxot, a uns noranta metres al sud-
est del camí, i a l’eix de la rasa del Putxot. La línia de terme reconeguda entre les fites 
segona i tercera segueix l’eix de la rasa del Putxot, on es troben situades totes dues. 
Les coordenades són: X:401786,6 i Y:4656243,3. 
Fita 4: se situa al nord-oest de la partida dels Boïgots, a l’indret conegut com la Roca, i 
a uns cent quaranta metres a l’oest del marge del camí. Es reconeix com a fita una 
roca nativa de forma irregular. Presenta gravada una creu de vint-i-set centímetres de 
longitud, per vint-i-un centímetres d’amplada. La línia de terme reconeguda entre les 
fites tercera i quarta és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
són: X:401611,5 i Y:4656543,1. 



Fita 5: se situa al nord de la partida dels Boïgots de la Bauma, a l’indret conegut com a 
la Roca del Mill, i a uns quaranta-cinc metres a l’oest del marge del camí. La línia de 
terme quarta i cinquena és la recta compresa entre totes dues. Aquesta fita és també 
comuna al municipi de l’Espunyola. Les coordenades UTM són: X:401354,8 i 
Y:4656513,8 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 23 de novembre de 2011, 
de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de 
Montclar. 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  
perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés es disculpa per no poder assistir als 
actes, però els matins no pot deixar la feina. 
 
5 – ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ “MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA” 
 
El 13 de setembre de 2009 s’iniciava a Arenys de Munt un moviment popular 
que reclamava exercir el dret d’autodeterminació a partir de realitzar una 
consulta impulsada per la ciutadania en la que es preguntava a la població 
sobre l’acceptació d’una Nació Catalana independent dins la Unió Europea.  
 
Avià va ser un dels pobles que va organitzar la consulta, concretament el 25 
d’abril de 2010, amb una participació de 668 persones (36,25 % del cens), amb 
647 vots afirmatius, 5 vots negatius, 9 vots en blanc i 7 vots nuls. Aquesta 
iniciativa va ser seguida per 554 municipis d’arreu del Principat i finalitzà el 10 
d’abril del 2011 a Barcelona. 
 
També, com a conseqüència de la sentència del Tribunal Constitucional en 
relació a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que va comportar una modificació 
de continguts que retallaven l’àmbit d’autonomia del nostre país, va sorgir un 
moviment entre els municipis de Catalunya que va comportar la declaració de 
municipis moralment “exclosos” de la Constitució Espanyola, recollint d’aquesta 
manera el sentit de la manifestació sobiranista del 10 de juliol de 2010. 
 
Tenint en compte que el dret a l’autodeterminació és un principi fonamental 
dels drets humans, qüestió aquesta que està recollida a la carta de les Nacions 
Unides, com també al Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics ratificat per 
l’Estat Espanyol el 27 de juliol de 1977, que en el seu article 1r. proclama: 
 

“Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatut polític i procuren també pel seu 
desenvolupament, econòmic, social i cultural. 



 
Tots els pobles poden, per a les seves pròpies finalitats, disposar 
lliurement de llurs riqueses i de llurs recursos naturals sense perjudicar, 
però, cap de les obligacions que sorgeixen de la cooperació econòmica 
internacional basada en un principi de benefici recíproc, i també del dret 
internacional. En cap cas, un poble no pot ser privat dels seus mitjans de 
subsistència. 

 
Els estats en aquest pacte, incloent-hi aquells que tenen responsabilitat 
d’administrar territoris no autònoms, i territoris en fideïcomís, promouran 
l’exercici del dret a l’autodeterminació i respectaran aquest dret d’acord 
amb les disposicions de la Carta de les Nacions Unides. “ 

 
Tenint en compte que el Decret 110/1996, de 2 d’abril, regula la constitució 
d’organitzacions associatives de les entitats locals de Catalunya per tal de 
protegir i promoure els seus interessos comuns i genèrics, diversos 
ajuntaments han  impulsat la creació d’una associació de municipis que treballi 
per avançar cap a l’assoliment de la independència de la nostra nació des de 
l’àmbit municipal, quedant formalment constituïda l’Associació de Municipis per 
la Independència el 14 de desembre de 2011, a la ciutat de Vic, amb més de 
150 municipis adherits. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Manifestar la voluntat de l’Ajuntament d’Avià de formar part de 
l’Associació de Municipis per la Independència, amb l’objecte final de defensar 
l’assoliment d’un estat propi, els drets nacionals que corresponen al Principat 
de Catalunya i conscienciar a la ciutadania de la necessitat d’exercir el dret a 
l’autodeterminació del poble català. 
 
Segon. Designar la senyora alcaldessa com a representant de la corporació a 
l’Associació de Municipis per la Independència, facultant-la per signar els 
documents necessaris per a l’execució del present acord. 
 
Tercer. Comunicar el present acord a l’ajuntament de Vic, com a promotor de 
l’Associació esmentada. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que s’aprovés, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre 
del dia. Es passa a debatre l’assumpte següent: 
 
6.1 - APROVACIÓ DEL CONVENI MARC DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA, VARIS MUNICIPIS DE LA COMARCA I 
L’ASSOCIACIÓ DE PROPIETARIS FORESTALS BERGUEDÀ VERD PER A 
L’EXECUCIÓ D’UN PLA MARC DE RESTAURACIÓ I MILLORA FORESTAL 
 



Vist el nou text del conveni marc de col·laboració entre la Diputació de 
Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, l’Espunyola, Gironella, 
Montclar, Montmajor, Olvan, la Quar, Puig-reig, Sagàs, Santa Maria de Merlès, 
Vilada, Viver i Serrateix, i l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd 
per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora forestal. 
 
Atès que la finalitat principal del conveni és establir els mecanismes de 
col·laboració necessaris perquè l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà 
Verd, amb l’ajuda de la Diputació i dels ajuntaments esmentats,  pugui executar 
el nou Pla Marc de Restauració i Millora Forestal dels municipis de l’àmbit 
territorial de l’associació. 
 
Atès que la corporació ja s’havia adherit al Conveni marc de 31 de maig de 
2000, es considera convenient l’aprovació d’aquest nou document, ja que pot 
beneficiar als propietaris forestals del municipi. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar, en la seva integritat, el text del conveni marc de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona, els ajuntaments d’Avià, Borredà, Casserres, 
l’Espunyola, Gironella, Montclar, Montmajor, Olvan, la Quar, Puig-reig, Sagàs, 
Santa Maria de Merlès, Vilada, Viver i Serrateix, i l’Associació de Propietaris 
Forestals Berguedà Verd per a l’execució d’un pla marc de restauració i millora 
forestal. 
Segon. Autoritzar la seva signatura per l’alcaldessa del municipi. 
Tercer. Notificar aquesta resolució a la Diputació de Barcelona i a l’Associació 
de Propietaris Forestals Berguedà Verd. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés, passa a llegir les tres preguntes que van 
presentar per escrit des del seu grup d’Independents per Avià – Progrés 
Municipal, que es reprodueixen tot seguit : 
 
1 – Tenint en compte que l’actual equip de govern ha decidit assumir la gestió 
del Centre de dia d’Avià, per renúncia de l’empresa adjudicatària, així com 
també ha assumit el personal que aquest té adscrit, gestió que és efectiva des 
del dia 1/01/2012, volem conèixer el Pla de viabilitat del servei per als propers 3 
anys i mig (és a dir, aquesta legislatura) que ha realitzat o encarregat l’Equip de 
Govern Municipal per fer front a la gestió del Centre de Dia durant aquest 
període. 
 D’altra banda, també volem conèixer el pressupost del Centre de Dia, 
detallat per partides, per aquest any 2012. 
 
2 – Us demanem que ens faciliteu el màxim d’informació sobre quin és el Pla 
d’actuació de l’equip de govern municipal a l’Ajuntament d’Avià, que voleu 
desenvolupar en el present mandat per al municipi. 



 També us demanem quines prioritats d’actuació teniu plantejades, així 
com les vies per desenvolupar-les. 
 
3 – Quins són els tràmits duts a terme per l’equip de govern per posar en marxa 
l’ens de gestió que ha de garantir el manteniment de la part municipal del Llac 
de Graugés. 
 Quines actuacions s’han portat a terme o es tenen planificades per 
garantir la conservació de l’entorn natural del Llac de Graugés i de quina 
manera es desenvolupen o es té planejat desenvolupar. 
 
 La Sra. Cortés demana que es responguin les preguntes per escrit i que 
voldria poder-ne parlar. 
 
 La Sra. Alcaldessa li respon que les contestaran en el proper Ple perquè 
les havien presentat fa només tres dies i no han tingut temps de parlar-ne. 
  
 
 


