
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 02/12 
 
Data: 19 de març de 2012 
Hora d’inici: 21:06 
Hora de finalització: 22:09 
 
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 16/01/2012  
 
 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 19 DE MARÇ DE 2012 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió plenària, la Sra. alcaldessa ha 
aprovat les següents resolucions: 
- 2/12, de 10 de gener, concedint llicència al Sr. Ramon Mas Salvans per a la 
divisió horitzontal de l’edifici situat al C. Portal, 28-30 
- 3/12, de 17 de gener, autoritzant la revisió, amb modificació no substancial, de 
la llicència ambiental de l’activitat d’explotació porcina d’engreix a la finca 
“Granja Foubes”, a nom del Sr. Josep Fíguls Vilar 
- 4/12, de 18 de gener, atorgant 1 llicència d’obra: 

* Exp. 1/12 – Dolors Tubau Vila, per revestiment de façana lateral al 
Camí de Santa Maria núm. 15B 

- 5/12, de 31 de gener, incoant expedient de protecció de la legalitat urbanística 
per les obres de construcció de pallera que realitza el Sr. Alfons Cots a la seva 
finca del Puig d’Obiols, per no ajustar-se al projecte presentat. 
- 6/12, de 31 de gener, autoritzant al Sr. Bernardí Casals Algué la modificació 
no substancial de la llicència ambiental per l’activitat d’explotació porcina 
d’engreix a la finca “Can Vilamarí”. 
- 7/12, de 1 de febrer, autoritzant al Sr. Alfons Cots Caellas, la modificació no 
substancial de la llicència ambiental per l’activitat d’explotació porcina d’engreix 
a la “Granja Cots”, del Puig d’Obiols. 
- 8/12, de 1 de febrer, incrementant l’horari de l’educador social del centre de 
dia, de 2 a 4 hores la setmana. 
- 9/12, de 1 de febrer, sobre l’assignació individual del complement de 
productivitat dels funcionaris municipals, any 2012. 
- 10/12, de 13 de febrer, sobre adequació del tipus de gravamen de l’IBI per a 
l’exercici 2012 a allò determinat al Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de 
desembre, de mesures urgents en matèria pressupostària, tributària i financera 
per a la correcció del dèficit públic. 
- 11/12, de 21 de febrer, atorgant 1 llicència d’obra menor: 

* Exp. 5/12 – Palau i Fills, SA, per fer paviment de formigó per l’entrada 
de la nau d’inseminació de conills situada a la finca Vilardaga, de 
Graugés. 

- 12/12, de 23 de febrer, concedint 4 llicències d’obres menors: 
* Exp. 7/12 – Josep M. Canudas Rovira, per reparació i fixació de teules 
de l’habitatge principal i reparació de la teulada del cobert de l’era, a la 
finca Cal Temporal. 
* Exp. 8/12 – Pilar Fornell Serra, per arranjar les teulades de l’av. Pau 
Casals, 34 i 36 
* Exp. 9/12 – Jaume Prat Caballol, per eixamplar el pas del camí 
d’entrada a la seva casa d’ “el Prat de Graugés”. 
* Exp. 10/12 – Fèlix Muntada Altarriba, per revestir el mur exterior amb 
pedra, com la casa, al C. Jacint Verdaguer, 7 

- 13/12, de 23 de febrer, atorgant llicència de primera ocupació a Lipder 
Inversora, SL, per l’habitatge del C. Jacint Verdaguer, 25-27, baixos 2ª 
- 14/12, de 23 de febrer, atorgant llicència de primera ocupació a Hazbek 
Construcciones e Instalaciones, SL, per l’habitatge del C. Jacint Verdaguer 25-
27,baixos 1ª 



- 15/12, de 23 de febrer atorgant llicència de primera ocupació a Consultors 
Inversions Berguedà, SL pels habitatges del C. Jacint Verdaguer 21-23, baixos 
1ª i 2ª 
- 16/12, de 1 de març, deixant sense efecte l’expedient de protecció de la 
legalitat urbanística per les obres de construcció de pallera que realitza el Sr. 
Alfons Cots a la seva finca del Puig d’Obiols, en haver justificat el canvi de 
ubicació de la instal·lació. 
- 17/12, de 1 de març, donant-se per assabentat que l’empresa France 
Telecom España, SA ha realitzat una modificació no substancial a l’estació 
base de telefonia mòbil situada a la finca de Cal Pere Vell. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AVIÀ I CASSERRES 
 
 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 19 de gener de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Casserres 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 Montclar. Les 
coordenades UTM són: X:402768,9,5 i Y:4654888,5. 
Fita 2: se situa a la partida del Pinet, a uns cent vuitanta metres a l’oest del torrent 
Sec, i al marge sud del camí. La línia de terme reconeguda entre les fites primera i 
segona és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són: X:402916.3 i Y:4655280,7. 
Fita 3: se situa a la partida dels Camps de les Vinyes, al nord, i la partida del Baguer, 
al sud, a uns noranta metres al nord-oest del marge del camí que va a les Vinyes de 
Vilamarí. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte de base rectangular, de 
vint-i.nou centímetres per quinze centímetres de costats a la base i de vint-i-sis 
centímetres d’alçària. Presenta gravada la inscripció A a la cara corresponent al terme 
municipal d’Avià, i la inscripció C a la cara corresponent a Casserres. La línia de terme 
reconeguda entre les fites segona i tercera és la poligonal definida per 36 punts de 
coordenades UTM ETRS89 31 T. Ref. X:403583,8 i Y:4655524,2 
Fita 4: se situa entre la partida dels Camps de les vinyes, al nord i la partida de la Baga 
del Collet, al sud, a l’indret conegut com a Racó de la Font, i a uns cent cinc metres al 
nord-oest del marge del camí de Graugés. La línia de terme reconeguda entre les fites 
tercera i quarta és la poligonal definida per 12  punts de coordenades UTM ETRS89 31 
T.; Ref. X:403831,4 i Y:4655549,0. 
Fita 5: se situa entre la partida del Pla de la Serra, al nord, i la partida dels Camps de 
les Vinyes, al sud, a l’indret conegut com el Serrat de Cubinsà, i a uns seixanta vuit 
metres al sud del marge d’un camí. Hi ha una fita de pedra en forma de prisma recte 
de base rectangular, de vint-i-vuit centímetres per quinze centímetres de costats a la 
base i de trenta-cinc centímetres d’alçària. Presenta gravada la inscripció A a la cara 
corresponent al terme municipal d’Avià i la inscripció C a la cara corresponent a 
Casserres. La línia de terme poligonal està definida per 6 següents coordenades UTM 
ETRS89 31T; ref. X:403941,1 i Y:4655946,9. 



Fita 6: se situa a l’oest de la partida del Camp del Vinyaire, a l’indret conegut com el 
Collet de Cubinsà, a uns vuitanta-dos metres al nord de la Caseta de Bernades, i a uns 
vint-i-quatre metres al sud-est del marge del camí de Graugés. La línia de terme 
reconeguda entre les fites cinquena i sisena és la recta compresa entre totes dues. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són : X:404265,2 i Y:4655708,9. 
Fita 7: se situa a la partida de la Baga del Collet, a l’indret conegut com el Serrat dels 
Lladres, i a uns vint-i-set metres a l’est del marge d’un camí. Hi ha una fita de pedra en 
forma de prisma piramidal de base quadrada, de cinquanta centímetres per quinze 
centímetres de costats a la base i de cinquanta-tres centímetres d’alçària. La línia de 
terme reconeguda entre les fites sisena i setena és la recta compresa entre totes dues. 
Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:404566,3 i Y:4655384,3 
Fita 8: se situa a l’indret conegut com el Serrat dels Quadros Llargs, a la divisòria 
d’aigües, i a uns setanta-vuit metres a l’est d’un camí. La línia de terme reconeguda 
entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades 
UTM ETRS89 31T són: X:405343,8 i Y:4654798,4. 
Fita 9: se situa entre la partida del Pla dels Garrics a l’oest, i la partida de les Hortes de 
la Vinya, a l’est, a l’indret conegut com el Pas dels Colls, i a uns disset metres del 
marge oest de la riera de Graugés. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena 
i novena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són: X:40574,1 i Y:4655527,8. 
Fita 10: se situa entre la partida del Pla dels Garrics a l’oest, i la partida de les Hortes 
de la Vinya, a l’est, a l’indret conegut com el Pla de la Terra, i a uns cinquanta metres a 
l’est del marge d’un camí. La línia de terme reconeguda entre les fites vuitena i novena 
és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: 
X:405801,8 i Y:4655596,7. 
Fita 11: se situa al nord de la partida dels Camps del Serrat del Rei, a l’indret conegut 
com el Serrat del Rei, a uns noranta metres al nord-oest de la casa del Serradet del 
Bullidor, i a uns trenta metres al sud del marge d’un camí. Hi ha una fita de pedra en 
forma de prisma recte de base rectangular, de trenta-cinc centímetres per vint 
centímetres de costats a la base i de quaranta-cinc centímetres d’alçària. Presenta 
gravada la inscripció A a la cara corresponent al terme municipal d’Avià, i la inscripció 
C a la cara corresponent a Casserres. La línia de terme reconeguda entre les fites 
desena i onzena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ETRS89 són: X:406194,6 i Y:4655959,8. 
Fita 12: se situa a l’eix del riu Llobregat, a uns cent quaranta metres a l’oest del marge 
de la carretera C-16z i en la intersecció de la normal baixada des de la següent fita 
auxiliar. Es reconeix com a fita auxiliar una línia direcció est-oest, gravada en una roca 
nativa de trenta centímetres per un centímetres de costats a la base i de dos 
centímetres d’alçària. Està situada a l’indret conegut com el Cingle de la Quera. Les 
coordenades UTM ETR89 31T de la fita auxiliar són: X:406589,0 i Y:4655725,5. 
 La línia de terme reconeguda entre les fites onzena i dotzena és la recta 
compresa entre totes dues. Aquesta fita és també comuna al municipi d’Olvan. 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 19 de gener de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Casserres. 
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 – ACCEPTACIÓ DE SUBVENCIÓ DEL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT 
PER A L’ACTUACIÓ DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU I FORMALITZACIÓ DE 
PRÉSTEC AMB L’INSTITUT CATALÀ DE FINANCES 
 
 Atès que amb data 15 de febrer de 2012 es va signar el conveni de 
concessió de subvenció entre el Consell Català de l’Esport i l’Ajuntament d’Avià 
per al finançament de la construcció del pavelló poliesportiu. 
 Atès que en aquest conveni es preveu la concessió d’una subvenció de 
624.000,00 euros, mitjançant un préstec de l’Institut Català de Finances que 
serà amortitzat pel Consell Català de l’Esport en 16 anualitats, amb una 
previsió total per  a interessos i altres despeses derivades de 535.576,00 euros. 
 Atès que cal procedir a la concertació d’aquest préstec, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
Primer. Acceptar la subvenció de 1.159.576,00 euros, que ens concedeix el 
Consell Català de l’Esport per a l’actuació “Pavelló poliesportiu”. 
Segon. Formalitzar un préstec de 624.000,00 euros, amb l’Institut Català de 
Finances destinat a l’actuació a dalt referenciada. 
Tercer. Facultar a l’ alcaldessa president, Sra. Patrocini Canal Burniol, amb 
DNI núm. 39319541Y per tal que pugui signar els corresponents documents 
públics i privats que siguin necessaris per tal de dur a terme els acords 
anteriors aprovats. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – RATIFICACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA 
INDEPENDÈNCIA 
 
 Aquesta corporació en sessió de 16 de gener de 2012, va aprovar 
l’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència i així es va 
comunicar a l’associació, la qual demana que es faci l’adhesió amb un text 
normalitzat. 
 Vist el contingut de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per 
la Independència i el text dels seus Estatuts, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Adherir-se a l’Associació de Municipis per la Independència constituïda 
a Vic en data 14 de desembre de 2011. 
Segon. Aprovar els Estatuts que regulen l’Associació. 
Tercer. Facultar la Sra. alcaldessa per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
Quart. Delegar en la Sra. alcaldessa per representar aquest Ajuntament davant 
l’Associació amb totes les facultats previstes en els Estatuts. 
Cinquè. Remetre certificat de l’acord a la presidència de l’Associació de 
Municipis per la Independència domiciliada al C. Ciutat,1 de Vic i també a la 
Direcció General d’Administració Local del Departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



6 – SUPORT A LA MOCIÓ “DEFENSEM L’ESCOLA EN CATALÀ” 
 
Atès que a Catalunya el model lingüístic escolar que hem anat construint des 
dels anys 80 basat en una escola catalana per a tothom, on el català és la 
llengua vehicular i d’aprenentatge, està amenaçat per les institucions i les 
sentències judicials que exigeixen reintroduir l’espanyol com a llengua 
vehicular. 
 
Atès que la Comissió Promotora Defensem l’Escola en Català, ha començat 
una recollida de signatures per tal de donar suport a la Proposició de Llei 
Defensem l’Escola en Català, que ha estat admesa a tràmit per la Mesa del 
Parlament de Catalunya, amb l’objectiu de que el català sigui per llei la única 
llengua vehicular del sistema educatiu entenent que les últimes sentències del 
Tribunal Constitucional, Tribunal Suprem i Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya posen en risc la immersió lingüística, donada l’ambigüitat amb la 
qual es defineix el català com a llengua vehicular en l’ordenament jurídic actual 
ja que no s’exclou d’aquesta condició la llengua castellana. Aquest fet suposa 
l’acceptació també del castellà com a llengua vehicular a l’escola catalana en 
proporció similar a la llengua catalana, el que equival a la fi del model 
d’immersió lingüística vigent fins l’actualitat 
 
Recollint tot l'exposat anteriorment, es proposa al ple de l'Ajuntament l’adopció 
dels següents acords: 
 
PRIMER.- L’adhesió del Ple de l’Ajuntament a la proposició de Llei “Defensem 
l’Escola en Català” per establir el català com a única llengua vehicular i 
d’aprenentatge del sistema educatiu a Catalunya en tots els nivells, etapes i 
modalitats. 
SEGON.- La col·laboració de l’Ajuntament en la campanya de recollida de 
signatures de suport a la susdita proposició de llei.   
TERCER.- La notificació d’aquest acord a la Comissió Promotora Defensem 
l’Escola en Català, la Mesa del Parlament, i els grups i subgrups parlamentaris 
presents al Parlament de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per 9 vots a favor (SA + CiU + David Vidal) i 2 
abstencions (María del Agua Cortés i Rosalía Monroy). 
 
7 – ADHESIÓ MUNICIPAL A LA DECLARACIÓ DE VIC DE LA XARXA DE 
CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
La Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, impulsada per la Diputació 
de Barcelona, en la seva 12ª assemblea celebrada a Vic el dia 22 de febrer de 
2012, va aprovar una declaració, que literalment, diu : 
  
“PEL COMPROMÍS LOCAL ENVERS RIO+20: CAP AL BON GOVERN 
AMBIENTAL I L’ECONOMIA VERDA 
 
En quinze anys de singladura, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat ha deixat ben palès un ferm convenciment per incorporar els 
principis del desenvolupament sostenible al món municipal. 



 
Ara, justament quan han transcorregut dues dècades d’ençà de la Cimera de la 
Terra de 1992, que va inspirar la constitució mateixa de la Xarxa i que va 
marcar un punt d’inflexió en la manera d’abordar l’encaix del medi ambient en 
la societat, Nacions Unides preveu l’organització, per al proper mes de juny, de 
la Conferència de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, 
trobada que, de manera col·loquial, ja és usualment coneguda amb l’acrònim 
de Rio+20.  
 
En la mateixa línia, l’Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat 
l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom, una valuosa 
oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la importància 
d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia 
renovable en l'àmbit local, nacional, regional i internacional. 
 
La nova proposta de reflexió planetària es produeix en un moment 
d’inestabilitat econòmica, situació a la qual els principis de la sostenibilitat tenen 
molt a aportar. Efectivament, un dels objectius bàsics de la conferència serà el 
foment de l’economia verda en el context del desenvolupament sostenible: tota 
una declaració de principis que corrobora que la feina duta a terme fins ara des 
de la Xarxa de Ciutats i Pobles s’ha fet en la direcció correcta.  
 
En particular, al llarg dels darrers quinze anys, els municipis de la Xarxa han 
generat un treball ingent i s’han erigit, molt sovint, en pioners en la introducció 
dels principis d’acció que van emanar d’aquella Cimera de la Terra de 
referència, i han treballat per aplicar en els seus territoris respectius polítiques i 
actuacions de sostenibilitat, totes les quals redunden en una disminució de la 
petjada ecològica, en l’eficiència en l’ús dels recursos i, en conseqüència, en 
assentar les bases per a una gestió ambiental municipal més eficient. 
 
És de justícia reconèixer el paper que han representat els municipis, amb el 
suport de la Diputació de Barcelona, en la implementació de les Agendes 21 
Locals, i, més recentment, en el concert europeu, en el disseny de polítiques 
d’eficiència energètica i de mitigació del canvi climàtic, en el marc del Covenant 
of Mayors, el Pacte dels alcaldes. 
 
Ara, davant de l’oportunitat per al debat i la reflexió que se’ns obre davant la 
nova conferència de Rio i del Pla estratègic 2011-2015 que acabem d'aprovar, 
la Xarxa assumeix el repte d’aportar noves propostes d’acció, dissenyades en 
sincronia amb el marc suara descrit i amb els criteris plantejats des d’altres 
àmbits institucionals. 
 
És per tot això que ACORDEM: 
POTENCIAR les polítiques de sostenibilitat municipal des del convenciment de 
la seva idoneïtat com a eix vertebrador del bon govern ambiental local, i 
perquè entenem que constitueixen una estratègia que coincideix plenament 
amb els criteris d’eficiència i estalvi de recursos aplicable a la situació 
econòmica actual. 
 
 



DESENVOLUPAR la potencialitat màxima dels municipis en tots aquells camps 
generadors d’activitat econòmica verda relacionats amb el desenvolupament 
sostenible. 
 
EXPLORAR les possibilitats d’ocupació relacionades amb l’àmbit de la 
sostenibilitat en tots els sectors ambientals, tradicionals i emergents: eficiència 
energètica i energies renovables, cicle local de l’aigua, tractament dels residus, 
gestió del soroll, comunicació ambiental i consum responsable. 
 
ESTIMULAR la coordinació entre les administracions de tots els nivells, per 
tal de crear sinergies que incideixin en un avançament net en desenvolupament 
sostenible i garanteixin l’eficiència dels recursos invertits, econòmics, humans i 
d’organització. 
 
FOMENTAR la cooperació amb el sector empresarial, per tal de generar 
oportunitats de col·laboració público-privada en el camp de la sostenibilitat. 
 
ESTABLIR lligams amb les xarxes de sostenibilitat per mantenir projectes i 
objectius comuns, i amb les entitats i el teixit social per tal de potenciar 
estratègies de sensibilització i comunicació que aconsegueixin la complicitat de 
les ciutadanies en la implementació de les polítiques ambientals locals. 
 
DONAR suport als acords nacionals i internacionals amb objectius de 
sostenibilitat i eficiència en l’ús dels recursos, i en particular al Pacte dels 
alcaldes per una energia sostenible local, per tal de promoure les energies 
renovables, l’eficiència energètica i la millora de la comptabilitat energètica. 
 
IMPULSAR el treball en xarxa a nivell tècnic i polític, com a àmbit de reflexió i 
de construcció de l’acció i, en definitiva, com a espai de creixement municipal.” 
 
Atès que la regidora de Medi Ambient de la corporació va participar en aquesta 
assemblea, on s’adquirí el compromís de presentar aquesta declaració a 
l’aprovació dels plens, es proposa 
 
Primer. Donar el suport municipal a la declaració de Vic de la Xarxa de Ciutats 
i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Segon. Notificar aquest acord a la presidència de la Xarxa de Ciutats i Pobles 
cap a la Sostenibilitat. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 - ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es tracten els següents assumptes: 
 
8.1 – INFORMACIÓ SOBRE LES OBLIGACIONS PENDENTS DE 
PAGAMENT NOTIFICADES AL MINISTERI D’HISENDA I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES. 



 Mitjançant el Reial Decret llei 4/2012, de 24 de febrer, l’Estat ha 
determinat obligacions d’informació i procediments necessaris per establir un 
mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors de les entitats 
locals. 
 Aquesta informació ha estat tramesa per via telemàtica amb signatura 
electrònica del secretari interventor amb data 14 de març. 
 En compliment de l’article 3.2 del Reial Decret llei, cal donar-ne compte 
al Ple. 
 Per això, s’informa que la relació d’obligacions pendents de pagament 
als contractistes que reuneixen els requisits establerts per l’article 2 de la 
norma abans esmentada, està formada per 4 proveïdors, amb un total de 9 
factures que tenen un import total de 134.614,81 euros. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Rosalia Monroy demana perquè la 
Generalitat ens deu més diners dels que s’han relacionat com a pendents de 
pagar, responent-li el secretari que són dos conceptes diferents i que cal tenir 
en compte que un crèdit de 126.000 € destinat a l’obra del pavelló, s’ha utilitzat 
temporalment per pagar a proveïdors.  
 
8.2 – ADHESIÓ MUNICIPAL AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA 
FINANCERA LOCAL 
 
 La Diputació de Barcelona ha promogut un pla extraordinari per permetre 
avançar als municipis l’import de les subvencions aprovades i ordenades que te 
la Generalitat pendents d’abonar en data 31 de desembre de 2011. 
 Tenint en compte que aquest mecanisme afavorirà molt a les 
corporacions locals, perquè ens permetrà tenir liquiditat per pagar els deutes, 
sense haver de pagar interessos financers, es proposa l’adopció dels següents 
acords : 
Primer. Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de 
Catalunya i les diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, 
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació Catalana de 
Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, amb 
què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local. 
Segon. Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la 
Diputació de Barcelona un pagament per import de 253.701,89 euros, per 
compte dels crèdits que aquest Ajuntament té enfront la Generalitat de 
Catalunya que es relacionen tot seguit : 
 
Consell Comarcal 
Data doc. 
Núm.doc. fin. 

Centre Gestor 
Partida pressup. 

Descripció programa Import net  

15.02.2011 
1000228932 

GO03– Dir. Gral. d’Adm. Local 
D/762000100/7130/0012 

Suport a obres i serveis 
dels ens locals 

10.946,68 

15.02.2011 
1000228933 

GO03– Dir. Gral. d’Adm. Local 
D/762000100/7130/0012 

Suport a obres i serveis 
dels ens locals 

10.000,00 

18.04.2011 
1000232068 

GO03– Dir. Gral. d’Adm. Local 
D/762000100/7130/0012 

Suport a obres i serveis 
dels ens locals 

20.964,00 

  Import total Consell 
Comarcal 

41.910,68 



  
Ajuntament 
Data doc. 
Núm.doc. fin. 

Centre Gestor 
Partida pressup. 

Descripció programa Import net  

15.11.2011 
1000362025 

EN0704–Secr.PolítiquesEduca 
D/460000100/4250/0000 

Beques i ajuts a l’estudi 4.515,00 

31.10.2011 
1000329848 

EN0704–Secr.PolítiquesEduca 
D/460000100/4250/0000 

Beques i ajuts a l’estudi 1.854,85 

11.11.2011 
1000354748 

EN0119-Gab. i SG d’Ensenya 
D/460000700/421A/0000 

Educació general 64.000,00 

24.11.2011 
1000426369 

PO02 – Dir.Gral.Urbanisme 
D/760000100/5420/0000 

Ordenació del territori i 
urbanisme 

4.166,00 

29.06.2011 
1000313576 

PO02 – Dir.Gral.Urbanisme 
D/760000100/5420/0000 

Ordenació del territori i 
urbanisme 

3.333,33 

29.06.2011 
1000315336 

PO02 – Dir.Gral.Urbanisme 
D/760000100/5420/0000 

Ordenació del territori i 
urbanisme 

7.500,00 

29.06.2011 
1000313579 

PO02 – Dir.Gral.Urbanisme 
D/760000100/5420/0000 

Ordenació del territori i 
urbanisme 

15.000,00 

02.05.2011 
1000112145 

PO02 – Dir.Gral.Urbanisme 
D/760000100/5420/0012 

Ordenació del territori i 
urbanisme 

29.000,00 

14.03.2011 
1000162529 

PO13 – DirGral.Qualitat Ambie 
D/760000100/5540/0012 

Prevenció i control 
ambiental 

14.470,00 

13.04.2011 
1000089580 

IT06 – Dir.Gral.Protecció Civil 
D/460000100/2250/2010 

Protecció civil 941,25 

14.12.2011 
10000432446 

IT06 – Dir.Gral.Protecció Civil 
D/460000100/2250/2010 

Protecció civil 313,75 

23.03.2011 
1000062595 

CU14 – Centre Promoció Cul 
D/460000100/4430/2010 

Protecció i conservació del 
patrimoni cultural 

300,00 

03.11.2011 
10000333582 

BE09 – Dir.Gral.Joventut 
D/460000100/3210/0000 

Serveis a la joventut 8.338,40 

13.12.2011 
479324 

BE09 – Dir.Gral.Joventut 
D/460000100/3210/0000 

Serveis a la joventut 10.423,00 

18.11.2011 
10000367996 

BE09 – Dir.Gral.Joventut 
D/760000100/3210/0000 

Serveis a la joventut 2.171,40 

21.12.2011 
10000463823 

GO03 – Dir.Gral.d’Adm.Local 
D/460000100/7110/0000 

Suport financer de la GC 
als ens locals 

861,08 

24.10.2011 
10000324518 

GO03 – Dir.Gral.d’Adm.Local 
D/460000100/7110/0000 

Suport financer de la GC 
als ens locals 

44.603,15 

  Import total Ajuntament 211.791,21 
 
Tercer. Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, 
l’Ajuntament transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de 
la Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar alliberada del deute, la 
Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació. 
Quart. Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla 
Extraordinari d’Assistència Financera Local exclusivament a satisfer despeses 
de personal de la Corporació i deutes d’aquesta amb contractistes, 
concessionaris i altres proveïdors. 
Cinquè. Que, per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 
8.1 de les d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per 
al període 2008-2012, l’Ajuntament sol”licita que l’import que correspongui a 
subvencions del referit PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari del 
Consell Comarcal del Berguedà, que actua com a entitat col·laboradora de la 
Generalitat en la gestió d’aquestes subvencions. 
 La proposta és aprovada per unanimitat 



9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés diu que amb les actes de la Junta de 
Govern ha vist que s’havia llogat l’Hotel d’Entitats i demana si s’ha fet cap 
normativa d’ús. 
 La Sra. alcaldessa comenta que ha sigut una prova per veure si obrint 
l’hotel d’entitats al poble se li dóna una mica més de caliu i d’ús. 
 La Sra. Cortés comenta que no troba massa bé que es llogui per a una 
festa privada i que seria convenient redactar una normativa per regular la 
cessió o lloguer. 
 El Sr. Altozano diu que l’Hotel d’Entitats té poca utilitat i se’n treu poca 
rendibilitat i pensa que s’hauria d’haver fet un pla de viabilitat prèvia a la 
rehabilitació. 
 La Sra. Cortés manifesta que ja el va fer la Diputació i que és a 
l’Ajuntament, que si vol ja li passarà. 
 El Sr. Altozano diu que el cost de manteniment d’aquest equipament és 
molt elevat, tot i que ara només es poden fer càlculs provisionals perquè encara 
es disposa de comptadors provisionals, però la calefacció elèctrica sortirà molt 
cara i, per això, busquen utilitats alternatives. Actualment diu que hi van els 
joves, els pessebristes, les cosidores i de tant en tant hi ha cursets o xerrades 
però que la seva utilitat és dubtosa i que amb la incomoditat de la falta de 
pàrking la gent prefereix venir a l’Ateneu. 
 El Sr. Caellas comunica que en els propers tres mesos s’hi faran tallers 
per als joves. 
 La Sra. Elisenda Martí explica que fins el gener hi havia problemes amb 
la calefacció. 
 La Sra. Rosalía Monroy demana com funciona el local social de Graugés 
i quin cost de manteniment té, perquè opina que els veïns haurien d’ajudar a 
pagar el manteniment. 
 El Sr. Altozano comenta que el fan funcionar els mateixos veïns i que va 
força bé. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés comenta que un dia va sentir màquines 
treballant a la casa de “Cal Ventiola”, retirant terres, i recorda que és una zona 
d’expectativa arqueològica perquè s’hi havia trobat trossos de ceràmica, 
demanant que es controli el que s’hi vagi fent. 
 La Sra. Elisenda Martí explica que hi anà l’arquitecte i va veure que no 
s’hi treballava i les obres estaven aturades; per altra banda, la propietària ha dit 
que quan vulguin reprendre les obres es posarà abans en contacte amb 
l’Ajuntament. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com es troba el procediment per 
a instal·lar els reductors de velocitat a Cal Tana. 
 La Sra. Alcaldessa respon que els propietaris de Cal Tana van demanar 
permís per posar uns “bams” perquè pateixen molt ja que tenen nens petits i els 
cotxes hi corren molt; el tècnic municipal digué que els havien de retocar i estan 
en això. Es tracta d’una cosa provisional perquè quan es pavimenti el camí, 
passarà per darrera les cases. 
 



 La Sra. María del Agua Cortés en relació amb l’actuació que s’ha fet a “la 
Rovira” i que es començà el dia de Danone, demana si el tècnic municipal ha 
fet cap informe. Opina que s’ha fet una inversió de diners municipals en un 
terreny privat que, a més, és propietat d’un parent d’una regidora i això podria 
portar a rebre acusacions per prevaricació i malversació de béns públics. 
Pensa que s’havia d’haver fet un conveni amb la propietat i haver demanat 
permís a l’ACA, ja que es troba en zona de policia de lleres. 
 La Sra. Alcaldessa respon que amb  la diada Danone s’ha aprofitat per 
fer coses pel bé del poble i encara que “la Rovira” sigui del Ramon Mas, 
sempre ha estat una zona oberta a tothom i, ben mirat, la brigada només ha 
acabat de desbrossat l’espai. 
 La Sra. Cortés diu que el fet de refer el pont i posar la taula ja és una 
actuació. 
 La Sra. Alcaldessa pensa que cal mirar la part bona de l’actuació i 
tothom diu que ha quedat molt bé aquest espai. 
 La Sra. Cortés considera que abans d’actuar-hi s’havia de fer un 
document amb el propietari, ja que s’ha d’actuar sempre dins la legalitat. 
 La Sra. Alcaldessa explica que des de l’escola es demanà si es podia 
endreçar aquest espai, perquè hi anirien sovint per a activitats educatives. 
 La Sra. Cortés demana perquè no es va fer a Graugés, responent-li 
l’alcaldessa que perquè quedava lluny i els de Danone volien els treballs el 
màxim agrupats possible. 
 La Sra. Cortés reitera que cal fer les coses ben fetes, seguint la legalitat i 
li agradaria saber quantes hores hi ha treballat la brigada i quant s’ha gastat en 
material. 
 El Sr. Gangolells diu que la inversió puja molt poc. 
 
 La Sra. Rosalia Monroy comenta que allà on s’ha de posar el col·lector 
de Graugés cap a la depuradora abans hi havia plantes que dissimulaven una 
mica l’abocament, però ara, al remenar-hi, les clavegueres fan una pudor 
impressionant. 
 El Sr. Gangolells diu que és una cosa que ja és així de fa temps. 
 El Sr. Bertran opina que la sequera afavoreix que s’incrementi la pudor. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana que se’n sap de la depuradora. 
 La Sra. Patrocini Canal respon que l’empresa constructora (EMCOFA) 
ha iniciat un ERE, segurament perquè l’ACA no els paga. No donen cap data 
fixa per a res i hi ha una sensació d’incertesa total. 
 
 La Sra. Patrocini Canal, en relació amb les preguntes formulades per 
IxA-PM en el ple passat, li dóna per escrit la resposta a les qüestions 
plantejades sobre el pla de viabilitat del centre de dia i de la posada en marxa 
de l’ens de gestió pel manteniment del llac de Graugés i respecte l’altra 
pregunta referent al Pla d’actuació de mandat, considera que és una cosa més 
adient per a ens grans, que des de l’Ajuntament aniran resolent i gestionant els 
temes que surtin però que la situació de les finances no permeten fer una 
gestió més enllà del dia a dia. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico.  


