
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 03/12 
 
Data: 21 de maig de 2012 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:50 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- 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 
 
 
 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 L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 19/03/2012  
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia de l’esborrany 
d’aquesta acta, motiu pel qual no es llegeix. 
 No havent-hi esmenes a fer, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 21 DE MAIG DE 2012 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’anterior sessió plenària,  per l’alcaldessa 
s’han aprovat les següents resolucions: 
- 19/12, de 19 de març, atorgant llicència municipal d’obres a l’exp. 15/12 
tramitat pel Sr. Joan Rodríguez Rodríguez, per a la instal·lació d’una tanca 
provisional de protecció a la parcel·la 45 del polígon 7, de la finca “la Granja”, 
de Graugés. 
- 20/12, de 21 de març, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades de 
venda ambulant, primer trimestre de 2012 
- 21/12, de 29 de març, aprovant la liquidació del Pressupost de la corporació, 
any 2011. 
- 22/12, de 30 de març, contractant la Sra. Raquel Pujols per suplir a l’auxiliar 
administrativa Sra. Gemma Tarrés mentre disposi de la baixa per maternitat. 
- 23/12, de 2 d’abril, ratificant l’ordre de desallotjament preventiu de l’edifici de 
l’av. Pau Casals, 57, cantonada C. Estudis, mentre no es garanteixin les 
condicions d’estabilitat i solidesa. 
- 24/12, de 3 d’abril, concedint 2 llicències d’obres menors: 

*16/12 – Ramon Alsina Vendrell, per reparar balcons i repassar 
arrebossats al C. Sant Isidre, 7 
*Renovació 21/11 – Josep Ballús  i Sílvia Riu, per acabar els interiors de 
l’habitatge del Camí de la Torre, 11. Renovat fins el 18/10/12 

- 25/12, de 3 d’abril, aprovant 1 liquidació de la taxa per ocupació de la via 
pública, període d’octubre de 2011 a març de 2012. 
- 26/12, de 10 d’abril, contractant el Sr. Lluís Garriga com a operació 
d’instal·lacions esportives, amb una dedicació de 40 hores, pel termini de sis 
mesos. 
- 27/12, de 12 d’abril, atorgant llicència de primera ocupació a Llars III Mil·lenni, 
SL, pels habitatges de l’ av. Antoni Gaudí núm. 21 A i 21 B 
- 28/12, de 17 d’abril, concedint 2 llicències d’obres menors: 

*19/12 – M. Filomena Cunill Macià, per formigonar una part al darrera 
dels coberts i posar-hi canals, a la Casa la Creu. 
* 20/12 – L’Esclop Turisme Rural, SL, per tancar la finca i netejar part de 
la façana on l’arrebossat està malament, a Cal Ferrer de Cal Rosal. 

- 29/12, de 19 d’abril, concedint llicència de parcel·lació al Sr. Carles Guixé per 
segregar una part de la finca del C. Portal, 34-36 i agrupar-la a la finca del 
costat. 
- 30/12, de 19 d’abril, autoritzant al Sr. Josep Dachs Sabata el canvi no 
substancial de l’explotació ramadera situada a la finca “Cal Dachs”. 
- 31/12, de 19 d’abril, autoritzant el canvi de nom del permís municipal 
ambiental de l’activitat de centre de cria equina de la finca “Pagerols”, passant 
de Daniel Benedicto a Pablo Daniel Posse Churchill 
- 32/12, de 25 d’abril, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*21/12 – Eva Manubens i Pilar Fornell, per obrir una rasa per canviar 
tubs d’aigua rebentats al C. Vell de Graugés núm. 4 
* 22/12 – Eva Pujol Llena, per posar gres al magatzem de l’establiment 
situat a l’av. Pau Casals, 48 

 
 



- 33/12, de 2 de maig, autoritzant l’ocupació parcial de la planta baixa de l’ av. 
Pau Casals, 57, un cop executades les accions d’apuntalament i partició 
definides pel tècnic de la propietat, que garanteixen les condicions de 
seguretat, solidesa i habitabilitat. 
- 34/12, de 2 de maig, suspenent el termini de resolució de l’expedient de 
resolució del contracte de gestió del servei de Centre de dia i de serveis fins 
que la Comissió Jurídica Assessora emeti el dictamen preceptiu. 
- 35/12, de 2 de maig, incrementant de 20 a 40 hores setmanals l’horari del 
xofer (David José Tolagasi) del servei de transport del centre de dia, per poder 
atendre degudament l’augment d’usuaris que hi ha hagut. 
- 36/12, de 11 de maig, concedint llicència d’obres a l’exp. 26/12 demanat pel 
Sr. Ramon Minoves Casals, per pintar la façana del C. Abat Oliba, 8 
 
3 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AVIÀ I OLVAN 
 
 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 20 de març de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Avià i d’Olvan i es van reconèixer les 
fites següents: 
Fita 1: se situa a l’eix del riu Llobregat, a uns trenta-cinc metres a l’oest del marge oest 
del carrer de Sant Lluís i a uns noranta metres al sud-oest del marge sud-oest de la 
carretera E-9 C-16. Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Berga. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X:406418,4 i Y:4658321,1. 
Fita 2: se situa a uns cent trenta metres a l’oest del marge oest de la carretera E-9 C-
16, a uns dos-cents metres al sud del Polígon Industrial de la Plana i al punt 
d’intersecció entre l’eix del riu Llobregat i la normal baixada des de la següent fita 
auxiliar. 

Es reconeix com a fita auxiliar una ratlla, gravada a un aflorament rocós, de 
trenta centímetres de llargada, un centímetre d’amplitud i dos centímetres de 
profunditat. Les coordenades UTM ETRS89 31T de la fita auxiliar són: X:406589,0 i 
Y:4655725,5. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i segona segueix 
l’eix del riu Llobregat, al qual es troben situades ambdues fites. Hi ha una relació de 
350 punts que defineixen la línia. 

Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Casserres. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 406638,1 i Y:4655735,8. 
 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 20 de març de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i d’Olvan. 
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. 



4 – INFORMACIÓ AL PLE DEL RESULTAT LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2011 
Aquesta alcaldia, mitjançant Decret 21/12, de 29 de març de 2012, ha aprovat 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2011, amb aquest resultat : 
- Drets reconeguts nets  ............................... 2.045.801,49 € 
- Obligacions reconegudes netes  ...............  1.992.882,49 € 
- Resultat pressupostari   ............................       52.919,00 € 
- Desviacions positives de finançament ......     126.000,00 €  
- Desviacions negatives de finançament .....                     0  
- Despeses finançades amb romanent tres. .                    0  
 Resultat pressupostari ajustat ......      - 73.081,00 € 
 ========================================== 

L’estat de romanent de tresoreria general, ha quedat determinat per les 
següents quantitats : 
- Deutors pendents de cobrament fi exercici: 
D’ingressos, pressupost corrent ........    500.320,47 € 
D’ingressos, pressupostos tancats ...      76.542,09 € 
Ingressos pendents d’aplicar .............       -   6.672,39 € 
Saldos de cobrament dubtós ............        -   7.943,96 € 
   Suma ...................      562.246,21 € 
- Creditors pendents de pagament fi exercici: 
De despeses, pressupost corrent .......     333.947,54 € 
De despeses, pressupostos tancats ...     225.471,66 € 
D’altres operacions no pressupost. .....        52.059,19 € 
   Suma ...................      611.478,39 € 
- Fons líquids a la tresoreria ................      101.150,16 € 
- Romanent líquid de tresoreria ...........        51.917,98 € 
- Romanent per a despeses amb f.afectat -126.000,00 €                 
- Romanent per a despeses generals ...   -74.082,02 € 

 
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 assabentats de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2011, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 21/12 de 29 de març. 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 El Ple es dóna per assabentat, quedant que es convocarà properament 
una reunió de la Comissió Especial de Comptes 
 
5 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ NÚM. 1 DEL 
PRESSUPOST DE 2012 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 29 de desembre de 2011, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2012, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 



 
Una vegada confirmat el seu finançament, procedeix incorporar al pressupost 
dues obres d’inversió: El pavelló poliesportiu, en la segona fase i la continuació 
de l’arranjament de l’espai públic del Barri de la Creu. Tanmateix, com a 
conseqüència de l’ìncrement d’usuaris del centre de dia, cal preveure més  
despeses de personal i de funcionament, que queden compensades per la 
previsió d’ingrés de més quotes i, finalment cal incrementar la partida 
destinada a la retribució de l’oficial de manteniment de la zona esportiva 
perquè durant sis mesos tindrà dedicació plena. 
 
Tanmateix, per evitar errades informàtiques quan es traspassa la informació 
comptable a la Generalitat de Catalunya i al Ministeri d’Hisenda i 
Administracions Públiques, s’han adequat aquelles aplicacions pressupostàries 
que donaven problemes en l’adaptació a l’estructura oficial, sense que això 
suposi cap modificació dels imports globals previstos inicialment. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 1/12 de modificació del pressupost 
municipal de 2012, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplement de diverses aplicacions de despeses, per un import total de 
1.005.000 €, dels quals 879.000 € procedeixen de majors ingressos i 126.000 € 
de la incorporació del romanent del 2011 amb finançament afectat. 
 
SEGON. Donar conformitat a la modificació tècnica de les aplicacions 
pressupostàries de 2012, per adequar-les a l’estructura que accepten els 
programes informàtics de la Generalitat i de l’Estat, d’acord amb el detall que 
consta a l’expedient. 
 
TERCER. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
QUART. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es 
presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM) 
 En el torn d’intervencions la Sra. María del Agua Cortés demana quants 
usuaris hi ha ara al centre de dia i si en venen de fora, responent la Sra. 
alcaldessa que n’hi ha 17/18 entre setmana i uns quants menys els caps de 
setmana i de fora només en venen 2 o 3 els caps de setmana. 
 
 
 
 
 



6 – RATIFICACIÓ DEL CONVENI SUBSCRIT AMB EL SR. RAMON MAS 
PER A L’ÚS PÚBLIC DE L’ESPAI SITUAT A L’ENTORN DE LA FONT DE LA 
ROVIRA 
 Amb data 10 d’abril de 2012, la Sra. alcaldessa va firmar un conveni amb 
el Sr. Ramon Mas i Salvans, propietari de la finca “la Rovira”, amb la finalitat de 
concretar l’ús públic temporal de l’espai situat a l’entorn de la font de la Rovira. 
 En la seva part resolutiva el conveni diu: 
“Primer. El Sr. Ramon Mas i Salvans cedeix, de forma desinteressada, l’ús de l’espai 
conegut com a “Font de la Rovira” i que es grafia en el plànol que s’annexa amb el 
núm. 1, perquè pugui ser utilitzat com a zona verda pública, des de la data de 
signatura d’aquest conveni fins el 30 de juny de 2014, amb les següents condicions: 
1 – No es podrà tallar cap arbre sense l’autorització prèvia de la propietat.  
2 – No s’autoritzarà l’ús de l’espai per a activitats que puguin representar el seu 
deteriorament. 
3 – Qualsevol incidència que es produeixi dins l’àmbit cedit anirà a càrrec de 
l’Ajuntament d’Avià. 
4 – L’Ajuntament es farà càrrec de les despeses de manteniment d’aquest espai. 
5 – Quan acabi la vigència del conveni l’espai s’ha de retornar a la propietat en 
degudes condicions. 
Segon. El Sr. Ramon Mas autoritza a l’Ajuntament perquè en el marc d’aquest conveni 
pugui realitzar les actuacions de neteja i millora de l’espai que consideri convenients, 
sempre que no comporti la instal·lació fixa d’elements que puguin suposar un perjudici 
per a la propietat. 
 Així mateix l’autoritza perquè pugui demanar a l’ACA les autoritzacions que 
siguin precises en l’àmbit de millora esmentat. 
Tercer. La Sra. alcaldessa, en nom de la corporació local, accepta les condicions 
imposades per la propietat per la cessió temporal d’aquest espai i es compromet a 
respectar-les. Per això, en aquest acte, rep la cessió temporal dels terrenys i passa a 
fer-se responsable dels seus usos. 
Quart. La naturalesa jurídica del present conveni urbanístic és de caràcter 
administratiu. 
 Les parts accepten expressament sotmetre’s a la jurisdicció contenciós 
administrativa per a la resolució dels conflictes que puguin sorgir a conseqüència del 
compliment o incompliment del present Conveni o de la interpretació dels seus pactes. 
Cinquè. Aquest conveni té una vigència fins el 30 de juny de 2014. No obstant això, si 
ambdues parts hi estan d’acord, es podrà prorrogar pel període d’un any. 
Sisè. La Sra. Canal donarà compte del present pacte en la propera sessió plenària 
que celebri l'Ajuntament d'Avià, el qual l'haurà d'aprovar sense esmenes. Cas de que 
no fos així, els acords anteriors quedarien sense efecte.” 
 Donant compliment a la clàusula sisena del conveni es posa en 
consideració del Ple i es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar, en la seva integritat, el conveni urbanístic subscrit el dia 10 
d’abril de 2012 entre l’Ajuntament d’Avià i el Sr. Ramon Mas i Salvans per a l’ús 
públic temporal de l’espai situat a l’entorn de la Font de la Rovira. 
Segon. Disposar la publicació del present acord al Butlletí Oficial de la 
Província de Barcelona i al tauler d’edictes de la Corporació, en compliment 
d’allò que s’estableix a l’article 26.1 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel 
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
 Per tema d’incompatibilitat, no participa en aquest assumpte la regidora 
Sra. Elisenda Martí. 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA excepte Sra. Martí + 
CiU) i 1 abstenció (Sra. Monroy). 



 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés comenta que 
està molt bé que s’hagi fet el conveni i que hi votarà a favor, però demana si 
l’apartat on es diu que “Qualsevol incidència que es produeixi dins l’àmbit cedit 
anirà a càrrec de l’Ajuntament d’Avià” estaria inclòs en la pòlissa de 
responsabilitat civil de l’Ajuntament, responent el secretari que el seu criteri és 
afirmatiu. També comenta que si l’Ajuntament hi fa intervencions, tindrà unes 
despeses i es retornarà al propietari, quan s’acabi el conveni, en millors 
condicions i proposa que, encara que no se li demani al propietari, estaria bé 
de tenir comptabilitzades les despeses que suposa a l’Ajuntament mantenir 
aquest espai, aspecte que es veu correcte per la resta de regidors. 
 
7 – MOCIÓ DEMANANT EL COMPLIMENT DEL PLA DEL CARBÓ 2006-
2012 
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
La història econòmica del Berguedà està lligada a la indústria tèxtil i a la 
mineria. Des del segle XIX a mitjans del segle XX, va ser una comarca 
industrialitzada i un destacat centre d’activitat econòmica. L’existència 
d’importants jaciments miners a l’Alt Berguedà va propiciar l’aparició de 
diferents explotacions d’extracció de carbó, així com fàbriques de ciment. Així 
mateix, l’existència del riu Llobregat va afavorir la instal·lació de fàbriques 
tèxtils al llarg de tota la zona anomenada “Conca del Llobregat”. 
 
Tot i així, l’explotació de les mines es va anar abandonant per la dificultat i cost 
d’extracció del carbó. De la mateixa manera, la indústria tèxtil també va iniciar 
una tònica recessiva, enfrontant la comarca a una difícil reconversió. 
 
Una de les eines cabdals per aconseguir la reactivació econòmica de la 
comarca ha estat i és el “Plan Nacional de Reserva Estratégica de Carbón y 
Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y Sostenible de las Comarcas Mineras 
2006-2012” perquè té com a objectius d’una banda ordenar la mineria i el 
carbó, tenint en compte els aspectes socials i regionals derivats i, per altra 
banda, pretén atenuar la pèrdua de llocs de treball, fomentant la creació 
d’ocupació. 
 
En aquests darrers anys els municipis i ens supramunicipals berguedans 
beneficiaris dels ajuts per a infraestructures del Pla del Carbó 2006-2012 han 
tractat de promoure projectes d’infraestructures amb l’objectiu de generar 
noves activitats econòmiques en els sectors del turisme, la indústria i els 
serveis i crear llocs de treball alternatius a la mineria. Tots els projectes han 
estat acordats i aprovats tant a la Mesa Regional del Carbó de Catalunya com 
a la Comissió de Cooperació Estat-Generalitat. 
 
En aquests moments i atesa la decisió del Govern de l’Estat, mitjançant l’acord 
del Consell de Ministres de 30 de desembre de 2011, d’eliminació dels ajuts per 
infraestructures del Pla del Carbó, molts d’aquests projectes estan en risc i per 
tant està en perill la reactivació econòmica de la comarca del Berguedà. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent 



ACORD 
 
Primer. Instar al Govern de l’Estat a complir, íntegrament, el Plan Nacional de 
Reserva Estratégica del Carbón y Nuevo Modelo de Desarrollo Integral y 
Sostenible de las Comarcas Mineras 2006-2012 i assumir la responsabilitat que 
li correspon en la reactivació econòmica de la comarca del Berguedà. 
 
Segon. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a recolzar tots els 
projectes que han estat acordats i aprovats tant a la Mesa Regional del Carbó 
de Catalunya com a la Comissió de Cooperació Estat-Generalitat. 
 
Tercer. Donar trasllat del present acord a la Direcció General d’Energia i Mines 
de la Generalitat de Catalunya i als grups polítics del Parlament de Catalunya i 
del Congrés de Diputats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
8 – MOCIÓ DEMANANT EL MANTENIMENT DEL PARTIT JUDICIAL DE 
BERGA 
 
Atesa l’existència de l’estudi “sobre principios y criterios básicos para una 
nueva demarcación judicial”.   
 
Atesa la voluntat del ple del Consejo General del Poder Judicial de reducció del 
nombre de partits judicials, fet que podria implicar la desaparició del partit 
judicial de Berga i dels Jutjats de Primera Instància i Instrucció d’aquesta ciutat.  
 
Atesa l’afectació que tal decisió implicaria a nivell de llocs de treball i de 
dificultat i igualtat en l’accés a la justícia per a tots els berguedans i 
berguedanes.  
 
Atès que la desaparició del partit judicial de Berga suposaria un pas enrere 
respecte el pretès reequilibri territorial de les comarques de muntanya i 
d’interior.  
 
Atès que la distància de moltes de les poblacions situades a la comarca fins a 
Manresa és molt gran, es transcorre per vies de comunicació viària de segon i 
tercer ordre i el transport públic és totalment insuficient, la supressió del partit 
judicial de Berga suposaria per als ciutadans del Berguedà una dificultat 
afegida contrària al principi d’igualtat.  
 
Atès que la proposta sobre demarcació i planta judicial correspon a la 
Generalitat de Catalunya d’acord amb l’article 35.2 de la Llei Orgànica del 
Poder Judicial i l’article 107.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que 
aquella s’ha de realitzar per una llei aprovada per les Corts Generals.  
 
Atès que el Consell de Ministres va aprovar la creació d’una comissió 
institucional perquè elaborés una proposta de text articulat de la Llei orgànica 
del poder judicial i de la Llei de demarcació i planta judicial.  
 



Atesa la construcció i posada en funcionament, fa pocs mesos, dels nous jutjats 
de Berga, es proposa l’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Primer.- Rebutjar qualsevulla decisió que impliqui la supressió del partit judicial 
de Berga i llurs jutjats. 
 
Segon.- Sol·licitar que en qualsevulla proposta de nova demarcació i planta 
judicial es contempli l’existència del partit judicial de Berga i llurs jutjats.  
 
Tercer.- Comunicar el present acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, al President del Govern Espanyol, a la Presidenta del Parlament de 
Catalunya, al President del Congrés de Diputats, a la Conselleria de Justícia de 
la Generalitat de Catalunya,  a tots els grups parlamentaris, al Ministeri de 
Justícia, als delegats de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona a Berga i a 
la representant dels Procuradors de Berga.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9 Moció d’IxA-PM en defensa dels afectats per la contractació de 
“participacions preferents” emeses per diverses entitats financeres 
 
El grup municipal Independents per Avià - Progrés Municipal a l’Ajuntament 
d’Avià 
 
EXPOSA:  
 
Que més de 700.000 persones, de les quals 210.000 a Catalunya, són 
afectades per haver adquirit les conegudes com a “participacions preferents”, 
producte financer d’alt risc ofert per diverses entitats financeres.  
 
Les “participacions preferents” consisteixen en eines de captació de fons 
procedents de persones estalviadores, amb molt baixa liquidesa, sense 
venciment de retorn del capital, i que en la seva remuneració, en rendiment i en 
retorn del capital inicial queden subjectes a l’arbitrarietat de l’entitat financera 
emissora.  
 
Aquest producte financer presenta un gran nombre d’avantatges per a les 
entitats financeres emissores, atès que el capital captat és comptabilitzat com a 
fons propis. Per tant, i en raó de les exigències en dotació de capital propi 
efectuades pel Banc Central Europeu i pel Banc d’Espanya, la promoció de les 
“participacions preferents” entre les persones clients de diverses entitats 
financeres alleujava aquestes noves exigències dels ens reguladors esmentats, 
sense carregar els seus balanços i endossant la responsabilitat a les persones 
suscriptores d’aquest producte financer.  
 
 
 



A diferència dels dipòsits efectuats a comptes corrents, comptes d’estalvi o 
comptes a termini, el capital situat a les “participacions preferents” no queda 
cobert pel Fons de Garantia de Dipòsits, perdent una important seguretat per a 
la persona estalviadora o inversora.  
 
En els darrers mesos, i com a conseqüència de la profunda situació de crisi 
econòmica, moltes de les persones que tenien dipositats els seus estalvis en 
forma de “participacions preferents” han vist com ni la remuneració 
compromesa ni la recuperació del capital inicial no són satisfets per diverses 
entitats financeres. La complexitat d’aquest producte financer així com la 
particular situació econòmica d’algunes entitats financeres ha generat que 
moltes persones estalviadores no puguin recuperar en cap moment el seu 
capital inicial, trobant-se en alguns casos amb respostes que incloïen només la 
recuperació d’una part del capital invertit, perdent-ne bona part, o amb 
compromisos de retorn de fins a 10 anys.  
 
Cal notar que les “participacions preferents”, en no tenir venciment, només 
poden ser venudes al que es coneix com a “mercat secundari”, àmbit on la 
venda és força complicada, sovint a un preu molt més baix que el valor inicial 
dipositat, i on generalment només la pròpia entitat emissora acostuma a 
recomprar, també sovint a un preu molt menor que el capital inicial.  
 
La venda de “participacions preferents” a persones estalviadores s’ha estat 
duent a terme per part de diverses entitats financeres sota frau, en no informar 
de forma detallada i acurada tant dels avantatges com dels inconvenients 
d’aquest tipus d’inversions. De fet, moltes de les persones afectades per les 
“participacions preferents” són persones amb dificultats per comprendre moltes 
de les subtilitats de productes financers complexes com aquest. I, tal i com la 
realitat demostra, sovint diverses entitats financeres han obviat d’explicar a 
aquestes persones molts dels inconvenients que presenten les “participacions 
preferents”.  
 
Moltes de les persones afectades per les “participacions preferents” són gent 
gran, pensionista, amb no massa recursos o amb rendes baixes, raó per la que 
el fet de no rebre la remuneració prevista o promesa, així com els dubtes i 
dificultats per recuperar el capital inicial, els col·loca en una situació 
compromesa, difícil, i generadora d’un malestar important.  
 
Per tant, i davant de la important incidència que té aquest fet per a moltes 
persones, que es veuen desprotegides i indefenses per la complexitat d’uns 
productes financers dels que no han estat correctament informades ni 
assessorades, proposem al Ple de l’Ajuntament d’Avià,  la presa dels següents 
 

ACORDS 
 
Primer: Manifestar la manca d’informació en la que han incorregut en molts 
casos determinades entitats financeres en la comercialització d’aquests 
productes. 
 



Segon: Comunicar als organismes reguladors (Banc d’Espanya i Comissió 
Nacional del Mercat de Valors) la necessitat d’impulsar una campanya de 
comunicació per part de les pròpies entitats financeres per tal de garantir la 
correcta informació per al conjunt de persones afectades, dels seus drets i dels 
seus deures.   
 
Tercer: Instar al govern de l’Estat a demanar als organismes reguladors que les 
entitats financeres garanteixin liquiditat en terminis raonables als afectats per 
aquests productes, dels que no hagin garantit una informació adequada sobre 
les seves característiques a l’hora de la seva contractació i comercialització.  
 
Quart: Donar suport a totes les actuacions de les associacions de persones 
usuàries de les entitats financeres en la informació i defensa de les persones 
afectades, i en la denúncia de les irregularitats i comeses en la fase de 
comercialització i contractació d’aquests productes financers.  
 
Cinquè: Recolzar totes les iniciatives legislatives i parlamentàries encaminades 
tant a la denúncia i divulgació de les males pràctiques abans esmentades, com 
a la defensa i demanda de restitució dels drets de les persones afectades. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
10 – Moció d’IxA-PM contra les retallades d’educació aprovades pel 
govern de l’estat  
 
El grup municipal Independents per Avià - Progrés Municipal a l’Ajuntament 
d’Avià 
 
EXPOSA:  
 
El Consell de Ministres va aprovar per Reial Decret-Llei, el passat 20 d’abril de 
2012, un conjunt de mesures que afecten a l’educació –especialment al 
sistema públic d’educació- i que suposaran una retallada de 3.000 milions 
d’euros per curs escolar. 
 
D’entre les diferents mesures aprovades, hi ha que afecten a aspectes 
normatius de caràcter bàsic, com ara l’increment d’un 20% de les ràtios 
d’alumnes per aula, la possibilitat que els instituts ofereixin solament una 
modalitat de Batxillerat o la congelació de l’ increment d’hores en els 
currículums dels Cicles formatius de FP. 
 
D’altres de les mesures aprovades, actualment són competència de les 
autonomies, com ara no cobrir les substitucions del professorat fins a 10 dies 
de baixa, no incloure nous conceptes retributius a les nòmines del professorat o 
l’ increment d’hores lectives del professorat (25 hores lectives a primària i 20 
hores lectives a secundària). 
 
 
 



En l’esmentat Reial Decret-Llei, desapareixen el programa “Escuela 2.0” per 
promoure l’ús de les noves tecnologies a l’aula, i el programa de cooperació 
amb les CCAA i els Ajuntaments per promoure places escolars d’escoles 
bressol. 
 
Paral·lelament a aquest conjunt de mesures, es va aprovar també l’increment 
del preu de les taxes universitàries, que pot significar un augment de fins el 
66%. 
 
Ateses aquestes mesures aprovades del Consell de Ministres en l’esmentat 
Reial Decret-Llei, que afecten l’educació de tot l’alumnat en totes les etapes 
educatives, des de la primera infància, fins a la universitat, així com la qualitat 
del sistema educatiu, sobre tot públic, a la seva equitat i igualtat d’oportunitats, 
proposem al Ple de l’Ajuntament d’Avià,  la presa dels següents 
 

ACORDS 
 
1- Rebutjar aquestes mesures perquè van en detriment de l’educació i formació 
dels nostres joves, tornant a nivells de funcionament i organització del sistema 
educatiu d’abans de la LOGSE (1990) 
 
2- Rebutjar la invasió competencial que atenta una vegada més contra l’estat 
de les autonomies i fonamentalment contra l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. 
 
3- Reclamar al govern de la Generalitat que rebutgi aquestes mesures en tant 
que envaeixen competències de la Generalitat de Catalunya, i així mantenir la 
qualitat de l’educació necessària amb criteris d’equitat i justícia social. 
 
4- Traslladar aquest acord al Consell escolar municipal, als centres educatius 
del municipi d’Avià i als IES de Berga, a les AMPA de l’Escola Bressol i del 
CEIP d’Avià, al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i al 
Ministerio de Educación, Cultura y Deportes. 

 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
11 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
12 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No hi ha cap pregunta en concret i es fa un breu comentari sobre la 
marxa general de l’Ajuntament. 
  
 


