
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 07/12 
 
Data: 19 de novembre de 2012 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 22:10 
 
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 
 
 
 La Sra. presidenta 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 DE 17/09/12 
(ORDINÀRIA) I 12/10/12 (EXTRAORDINÀRIA) 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia dels 
esborranys d’aquestes actes, motiu pel qual no es llegeixen. 
 No trobant cap esmena a fer-hi, ambdues actes s’aproven per 
unanimitat. 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  
PLE MUNICIPAL DEL DIA 19 DE NOVEMBRE DE 2012 

 



2 -  INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, s’han aprovat les 
següents resolucions d’alcaldia: 
--- 65/12, de 12 de setembre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

• Exp. 35/12 – Josep Capdevila Barniol, per a reforma de la teulada, la 
cuina i el bany a la Casa Capdevila 

• Exp. 38/12 – Sara Serra Deu, per canviar canonades de l’aigua i llum 
i obrir una rasa per connexió de l’aigua a Cal Faneca 

--- 66/12, de 18 de setembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 
• Exp. 41/12 – Montserrat Pajerols Marsinyach, per reformes a l’interior 

de la primera planta, pintat exterior i canvi de canals pluvials a l’av. 
Pau Casals, 57 

• Exp. 44/12 – Jordi Dachs Perarnau, per canviar rajoles trencades del 
terrat a la Casa Ferran Dachs. 

--- 67/12, de 18 de setembre, concedint a la Sra. M. Dolors Boix Puig llicència 
de parcel·lació de part de la seva finca situada al Barri de la Creu, sector de la 
Torre del Piquer. 
--- 68/12, de 18 de setembre, contractant personal per atendre serveis 
imprescindibles: 

• Servei de neteja: Sofia Helena Halalai, per a la neteja de l’escola i 
Mariana Jucan per a la neteja de l’escola i de les oficines municipals, 
fins el 21/06/2013 

• Servei de menjador escolar: Gemma Elias Pallarès, durant el curs 
escolar, com a monitora. 

• SAD: Juanita Cabiscol Calvés, de forma interina , com a treballadora 
familiar. 

--- 69/12, de 25 de setembre, concedint 5 llicències d’obres menors: 
• Ampliació exp. 41/12 – Montserrat Pajerols Marsinyach, pintat de les 

tres façanes de l’edifici de l’av. Pau Casals, 57 
• Exp. 42/12 – Rosa Artigas Pujols, per reparació de la façana principal 

del C. Portal, 8 
• Exp. 43/12 – Joan Canudas Vilà, per la construcció de mur de bloc 

de formigó, per contenir terres del parc del Tossal, al C. Gran Via, 20 
• Exp. 45/12 – Maria Garriga Orrit, per acabar escola interior al C. Sant 

Isidre, 14 
• Exp. 46/12 – Jessica Cobos Huertas, per canviar part de la rajola de 

la cuina a l’av. Pau Casals, 60,1r. 
--- 70/12, de 4 d’octubre, aprovant 2 liquidacions de la taxa per l’ocupació de la 
via pública durant el període abril - setembre 2012 
--- 71/12, de 4 d’octubre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades 
situades a la via pública del període 3r. trimestre de 2012. 
--- 72/12, de 10 d’octubre, contractant el Sr. Lluís Garriga Badia, com a oficial 
de jardineria, mitjançant contracte per obra i servei determinat. 
--- 73/12, de 16 d’octubre, incoant expedient per donar de baixa al padró 
municipal d’habitants a 13 persones que ja no hi resideixen. 
--- 74/12, de 23 d’octubre, fent l’assabentat al comunicat de primera ocupació 
de l’habitatge situat al Camí de la Torre núm. 11, propietat dels Srs. Josep 
Ballús i Sílvia Riu. 



--- 75/12, de 23 d’octubre, autoritzant a l’Organisme de Gestió Tributària perquè 
pugui cobrar sense recàrrec ni costes un rebut de l’impost sobre l’IBI 
--- 76/12, de 23 d’octubre, autoritzant el canvi de nom de la llicència municipal 
ambiental de l’explotació ramadera situada a la finca “Cal Mas sec”, passant a 
nom del Sr. Joan Antoni Casellas Planas. 
--- 77/12, de 26 d’octubre, donant l’assabentat de la modificació no substancial 
de l’explotació ramadera situada al Camí vell de Cardona, Granja Subirana, 
propietat del Sr. Martí Subirana Parera 
--- 78/12, de 30 d’octubre, desestimant les al·legacions presentades pel Sr.- 
Serafí Traserra Calvés en relació amb el Decret 54/12, ratificant la incoació 
d’expedient de protecció de la legalitat urbanística i requeriment perquè en el 
termini de dos mesos s’ajustin les obres al contingut de la llicència. 
--- 79/12, de 13 de novembre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

• Exp. 48/12 – Elias Comellas Fitó, per tapar esquerdes i pintar façana 
lateral de l’habitatge amb grua mòbil, a la Trav. Camí de Santa Maria 
núm. 14 

• Exp. 51/12 – Comunitat de propietaris de l’av. Pau Casals, 41, per 
repassar l’arrebossat de les façanes principal i lateral. 

 
El Ple es dóna per assabentat 

 
3 – APROVACIÓ INICIAL DEL NOU REGLAMENT DEL SERVEI DE 
PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 Aquest assumpte queda pendent de resolució perquè no s’ha pogut 
passar per correu electrònic la proposta de reglament als regidors abans del 
Ple. 
 
4 – APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS 
COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA REDUCCIÓ DE LES PAGUES 
EXTRAORDINÀRIES 
 
 Mitjançant l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de mesures per 
garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat, es va 
suprimir la paga extraordinària de desembre a gairebé tot el personal del sector 
públic. 
 Segons nota informativa de 23 d’octubre de la Secretaria General de 
Coordinació Autonòmica i Local del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques, cal bloquejar els crèdit corresponents en l’import de les quanties que 
correspongui percebre en el mes de desembre, conseqüència de la supressió 
tant de la paga extraordinària, com de la paga addicional de complement 
específic o pagues addicionals equivalents de l’esmentat mes, mitjançant un 
acord de no disponibilitat. 
 Pel secretari interventor municipal s’han calculat els imports afectats per 
la supressió d’aquesta paga. 
 Atès el que disposa l’article 33 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, 
es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Declarar la no disponibilitat dels següents crèdits del pressupost de 
2012, a resultes de la supressió de la paga extraordinària de desembre i altres 
complements addicionals: 



 
Aplicació Explicació Import 
92-12001 Ret. Bàsiques funcionaris (B) 2.663,41 
92-12003 Ret. Bàsiques funcionaris (C) 3.494,19 
92-13000 Personal d’oficines 1.238,87 
23-13000 Personal serveis socials 4.696,01 
32-13000 Personal d’educació 8.491,21 
15-13000 Personal de la brigada 4.432,20 
23-13101 Personal centre de dia 630,00 
  25.645,89 
Segon. Traslladar aquesta resolució al personal administratiu responsable de 
la comptabilitat. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
  
 En el torn d’intervencions la Sra. Rosalia Monroy demana si això vol dir 
que hi havia una previsió de despeses que ara no es gastarà i, si és així, 
perquè servirà aquest estalvi. 
 Li respon el secretari que, de moment, cal fer aquest acord de no 
disponibilitat per imperatiu legal, el qual ajudarà a reduir el dèficit de les 
administracions i, en teoria, més endavant caldrà tornar a afegir aquest import 
per destinar-lo a plans de pensions. 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ADHESIÓ AL CONSORCI DE FORMACIÓ I 
D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ 
Com a conseqüència de la proposta rebuda pel Consorci de Formació i 
d’Iniciatives de Cercs – Berguedà, s’ha instruït expedient corresponent per a 
l’adhesió d’aquest Ajuntament a l’esmentada entitat local de caràcter 
associatiu.  
Vist que queda degudament acreditat que es donen els requisits establerts per 
l’article 312.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.  
Vist els estatuts vigents del consorci, que foren publicats en el Butlletí Oficial de 
la Província de Barcelona de data 27 de juliol de 2001; 
Vist l’informe jurídic i econòmic favorables, que figuren en l’expedient, i atès 
que per tal d’adherir-nos al Consorci cal l’aprovació inicial, la submissió a 
informació pública i l’aprovació definitiva, tal i com es disposa en l’article 313 
del ROAS; 
Atès que l’adopció dels acords esmentats és competència del Ple municipal, 
requerint-se el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de 
membres de la corporació, d’acord amb el què disposa l’article 47.2 de la Llei 
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 114.3.d) 
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. 
Per tot això es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment l’adhesió al Consorci de Formació i d’Iniciatives de 
Cercs – Berguedà, així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir. 



Segon. Sotmetre a informació pública durant trenta dies els acords anteriors, 
als efectes de presentació d’al·legacions i/o reclamacions, mitjançant la inserció 
dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial del Província de Barcelona i al 
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i al tauler d’edictes de la corporació. 
Tercer. Nomenar al Sr. Josep Bertran i Company com a representant de 
l’Ajuntament d’Avià a la Junta General del Consorci de Formació i d’Iniciatives 
de Cercs – Berguedà. 
Quart. Comunicar aquests acords al Consell Comarcal del Berguedà, als 
efectes de l’article 150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 
s’aprovà el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, per tal 
que en el termini màxim de trenta dies pugui emetre el seu informe. 
Cinquè. Comunicar aquests acords al Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs – Berguedà amb requeriment que notifiquin a aquest Ajuntament la seva 
acceptació de delegació i donin compte del compliment de l’encàrrec realitzat 
en acord tercer. 
Sisè. Notificar a Diputació de Barcelona i a l’Ajuntament de Cercs aquests 
acords per al seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
Setè. Facultar l'alcalde perquè subscrigui tots els documents que siguin 
necessaris per fer efectius els acords precedents, especialment perquè 
sol·liciti les autoritzacions administratives que, si escau, siguin 
preceptives. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés demana com és 
que s’hagi de fer l’adhesió al Consorci si aquest desapareixerà per convertir-se 
en l’Agència de Desenvolupament. 
 El Sr. Altozano respon que el Consorci no desapareixerà, que mantindrà 
el mateix NIF, canviarà de seu social i actuarà amb el nom d’Agència de 
Desenvolupament. 
 La Sra. Rosalía Monroy constata que és una estratègia que segueixen 
perquè només quedi al Berguedà l’Agència. 
 
6 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ESTATUTS DE L’AGÈNCIA DE 
DESENVOLUPAMENT 
Vist que es preveu que el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – 
Berguedà s’hi adhereixin nous membres i s’ampliïn els seus objectius. 
Atès que serà necessari, una vegada adherits els nous membres i definits els 
nous objectius, procedir a modificar els estatuts vigents del CFI Cercs – 
Berguedà per donar lloc al què es coneixerà com a Agència de 
Desenvolupament, es considera oportú donar conformitat amb un projecte 
d’estatuts que consta redactat, sense perjudici de les corresponents 
aprovacions i la tramitació reglamentària, per part de l’òrgan competent del 
Consorci i dels ens adherits. 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 



Primer. Donar conformitat al projecte d’estatuts de l’Agència de 
Desenvolupament. 
Segon. Notificar aquesta resolució al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs 
– Berguedà i encarregar-li la tramitació de l’expedient. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés, en nom del grup d’Independents per Avià 
– PM, va presentar el dia 16 de novembre les següents preguntes perquè 
fossin respostes al Ple : 
 
“A) - Sobre la 1ª fase del Pavelló Poliesportiu: 
 
1- Quin serà el cost final de la teulada del pavelló ? 
 
2- Quina previsió de terminis té l’Equip de Govern per tenir la teulada 
posada i, per tant, finalitzada la 1ª fase ? 
 
3- En quin estat de conservació es troben les bigues de fusta després 
d’un any i mig sense teulada ?. S’ha elaborat un informe tècnic de l’estat 
de conservació de l’estructura existent actualment ?. Si és així, els 
demanem ens facilitin una còpia, i si no s’ha fet cap informe, els 
sol·licitem la redacció d’aquest i el lliurament al representant del nostre 
Grup. 
 
4- Quins motius justifiquen que s’hagi trigat un any i mig a solucionar la 
instal·lació de la teulada ?, que era una actuació urgent, no només per 
formar part de la 1ª fase de construcció del pavelló sinó també pel 
problema de conservació general d’una estructura arquitectònica que ja 
estava quasi finalitzada.  
 
5- A quins acords s’ha arribat amb Fupicsa pel pagament del deute de les 
darreres certificacions i dels interessos de demora reclamats?, com està 
el tema a data d’avui?. 
 
B) - Sobre la 2ª fase del Pavelló Poliesportiu:  
 
6- Quina previsió tenen per iniciar la contractació per desenvolupar la 2ª 
fase?  
 
7- Es manté el projecte arquitectònic i el pressupost del projecte presentat 
a la Generalitat de Catalunya abans de maig de 2011? 
 
 



8- Quina planificació s’ha fet del desenvolupament de l’obra tenint en 
compte que ha d’estar finalitzada en un any i un mes (31 de desembre 
2013), segons el “conveni amb el Consell Català de l’Esport pel 
finançament de la construcció del pavelló poliesportiu” aprovat a la Junta 
de Govern de 09/01/12 ? 
 
En quant al pla de finançament per a la segona fase acordat amb la 
Generalitat de Catalunya en el document de compromís de data 27/7/10, 
tenint en compte que el total de l’obra, segons el pressupost vigent a maig 
de 2011, pujava 1.365.000€, i que la Generalitat manté la subvenció 
directa de 624.000€ que s’havien acordat en aquest document i que es 
manté en el conveni anteriorment citat,   
 
9- En quin estat es troba actualment aquest pla de finançament que 
s’havia acordat en el document de compromís citat ?. 
 
10- Quina previsió de finançament té l’Equip de Govern de l’Ajuntament 
d’Avià a data d’avui ?.   
 
11-  Ens poden especificar aquest pla de finançament ?. 
 
12- En quant al crèdit que s’havia demanat per al desenvolupament de la 
2ª fase, i que vencia al maig 2012, en quina situació es troba?. S’ha 
renegociat?.  En quines condicions?.  
 
C) - Sobre la instal·lació del comptador i servidor d’electricitat definitiu a 
l’Hotel d’Entitats:  
 
13- Quina és la justificació de que s’hagi trigat un any i mig a solucionar el 
tema de la instal·lació definitiva del comptador ?.  
 
14- Per quins motius s’han fet canvis de companyia ? (a la Junta de 
Govern del 6/2/12, acorden donar de baixa el comptador de Gas Natural-
Fenosa; tot i que el servidor provisional inicial era Fecsa-Endesa i 
darrerament es segueix fent planejaments d’increment de potència amb 
aquesta darrera companyia). 
 
15- Quan i com es preveu solucionar la instal·lació del comptador definitiu 
? Ens quins terminis ? Amb quins costs finals ?. 
 
D)- En quant al manteniment de l’edifici de l’Hotel d’Entitats, tenint en 
compte que s’ha constatat una manca de manteniment general dels 
espais interiors i una “ocupació” sense criteri establert: 
 
16- Quina planificació de neteja i manteniment dels espais té l’Equip de 
Govern ?, com es fa aquest manteniment ? (detallar l’empresa o 
professional destinat, temps destinat, criteris). 
 
 



17- Detectant problemes reiterats amb l’ascensor, ja que no funciona el 
telèfon per avís d’avaria, així com diferents persones han quedat 
tancades a dins, i la llum interior queda encesa sempre.  Quins passos 
s’han fet per solventar aquest problema ?. 
 
E)- En quant als usos a que es destina l’Hotel d’Entitats:  
 
18-  Quina és la planificació i objectius en quant a usos i activitats 
prevista pel proper any 2013 ?.  
 
19- Ens poden detallar, o bé lliurar l’informe anual, de l’activitat, usos, 
nivells d’ocupació i participació en activitats, quantitat de població a la 
que arriba els diferents serveis que s’han ofert en aquest equipament 
cultural i social públic els darrers 12 mesos ?. 
 
20- Per quin motiu s’utilitzen diferents espais de l’edifici per guardar 
restes de la pirotècnia sobrant del correfoc de la festa major ?.  Volem 
remarcar en aquest document que es tracta d’un risc elevat de perill en un 
local al que accedeixen nens sense o amb poca vigilància, així com hi ha 
accés públic general sense control ni vigilància. D’altra banda volem 
recordar que no es pot guardar material d’aquest tipus en un local 
destinat a usos públics.   Quina explicació donen a aquesta conducta ?. 
Com i quan pensen solucionar aquest problema ?.  
 
21- És intenció de l’Equip de Govern destinar aquest equipament públic a 
magatzem de mals endreços, tal i com es pot apreciar actualment?. Els 
recordem que aquest equipament va néixer amb l’objectiu de ser un espai 
per desenvolupar activitats per al benefici i gaudi de tot el poble, no de 
grups reduïts ni per a que es destini a “magatzem”. 
 
22- Amb quin criteri es “deixen” els claus de l’edifici a entitats, 
associacions, veïns i particulars ?, per quin motiu no es fa un 
acompanyament de les persones que fan ús de l’edifici en lloc de 
permetre l’accés sense control ?. Quines entitats i/o particulars disposen 
de còpia de les claus i poden accedir quan vulguin ?. Ens poden facilitar 
un llistat amb el nom de l’entitat i el responsable ?. 
 
23- Amb quin criteri es cedeixen espais municipals a particulars per tal 
què desenvolupin activitats lucratives privades, alguns dels quals ni tan 
sols viuen ni paguen imposts a Avià ?,  quin benefici treu el conjunt de la 
població d’aquesta conducta, a més de significar una ocupació 
injustificada d’espais públics ?. És intenció de l’Equip de Govern destinar 
espais públics municipals a la instal·lació de negocis particulars ?. Com 
es pensa solucionar aquest problema que afecta al conjunt de la població 
?. 
 
F)- En quant al cost de manteniment de l’edifici de l’Hotel d’Entitats,  
 



24- Quin és el cost detallat de despeses del darrer any (octubre 2011-
octubre 2012), així com el dels ingressos generats pels “lloguers”, 
“cessions” o altres activitats ?.  
 
G)- En quant al manteniment del poble,  
 
25- Quina previsió i planificació té l’Equip de Govern de la neteja dels 
carrers del poble ?, ja que s’observa un tracte desigual en diferents zones 
i s’observen carrers amb seriosos problemes de manca de neteja i 
manteniment.  
  
26- Quin seguiment es fa, des de la regidoria corresponent, del 
manteniment de neteja del poble ? “ 
 
 La Sra. alcaldessa manifesta que van rebre el correu el divendres al 
migdia i no han tingut temps de preparar la resposta adequada a cada 
pregunta, pel que les respondran totes per escrit, tot i que algunes sí que 
poden avançar la resposta. 
 Així a la pregunta 5, sobre els acords amb Fupicsa, indica que 
l’empresa demanava 4.464,04 € d’interessos, però després de que el 
secretari fes el càlcul correcte, acceptaren els 2.575,40 € proposats i ja 
se’ls hi van pagar l’abril; per tant, amb Fupicsa no hi ha res pendent. 
 
 Respecte el cost final de la teulada del pavelló la Sra. Cortés 
suposa que també es deu conèixer. 
 La Sra. alcaldessa li diu que estan pendents d’algun pressupost 
sobre rastells i que ja li respondran per escrit. 
 La Sra. Cortés pressuposa que no hi ha d’haver problemes de 
consignació pressupostària perquè quedaven 110.000 € per acabar la 
teulada i traient el que faltava de les bigues, les xapes i això últim, encara 
n’han de quedar. 
 La Sra. Canal recorda que la teulada era una millora. 
 La Sra. Cortés demana quina previsió hi ha per acabar la teulada, 
perquè ha vist que ja s’ha adjudicat a Clau 21. 
 La Sra. Canal respon que amb un parell de setmanes, si no hi ha 
problemes de climatologia ho podrien tenir acabat. 
 La Sra. Cortés demana per l’estat de les bigues, perquè li ho 
pregunten gent d’Avià, que està preocupada per si han patit, demana si 
s’ha fet cap informe. 
 La Sra. Elisenda Martí respon que amb una visita feta amb dos 
tècnics de l’empresa que posarà la xapa i l’arquitecte municipal van 
constatar que la làmina s’havia trencat i havia fet reguerons que ha tacat 
una mica la fusta, però que l’estat general de la fusta sembla correcte. La 
fusta és laminada i tractada, però no per estar a l’intempèrie. 
 La Sra. Cortés demana si en un parell de mesos calculen que 
estarà col·locada. 
 La Sra. Martí contesta que l’empresa comptava agafar-se a posar la 
xapa quan tingués el contracte formalitzat i no els importava l’època de 
l’any per fer-ho. 



 La Sra. Cortés demana si no hi haurà problemes amb les mides de 
les xapes. 
 La Sra. Martí pensa que segurament hi hauran problemes, però que 
la sensació que li ha donat l’empresa que farà l’obra és que tenen 
recursos per solucionar-los sobre la marxa. 
 La Sra. Cortés demana si a partir d’ara l’obra la portarà l’arquitecte 
municipal. 
 La Sra. alcaldessa li respon en sentit afirmatiu 
 La Sra. Cortés demana sobre la segona fase, diu que ja s’ha 
assabentat que es tenia en marxa, que s’havia firmat el conveni amb el 
Consell Català de l’Esport... 
 La Sra. Alcaldessa diu, respecte aquest conveni, que hi haurà 
modificacions, que ja li concretaran per escrit. 
 La Sra. Cortés constata que en el conveni firmat amb el Consell 
Català de l’Esport es posava com a data límit per acabar el pavelló el 31 
de desembre de 2013... 
 La Sra. Canal diu que ara s’ha prorrogat fins a finals del 2015, amb 
possibilitat de tornar-ho a prorrogar. 
 La Sra. Cortés diu que nota que hi ha inquietud al poble per com se 
soluciona el tema, per això ho demana, suposa que el projecte es manté 
el mateix perquè és el que es va presentar a Barcelona... així els 
agradaria saber com està tot això. 
 La Sra. Canal diu que per no explicar coses que poden quedar 
confoses, ho faran per escrit. 
 
 Respecte les preguntes sobre l’Hotel d’Entitats, la Sra. Alcaldessa 
contesta la 23, on es parla de que es desenvolupen activitats lucratives 
privades, suposant que es deu referir a les classes d’anglès, dient que 
ells no han inventat res, que continuen les classes que ja es feien a 
l’anterior legislatura i que les feia la dona del Gerard Ortega a la sala 
d’entitats i ells simplement han continuat donant el servei. 
 La Sra. Cortés diu que és diferent perquè era una persona d’Avià i 
que el plantejament va ser el revés, ells van demanar perquè vinguessin a 
fer classes a Avià perquè no s’hagués de desplaçar la gent a Berga i la 
filosofia és diferent perquè en aquest cas ve una persona demanant un 
local i se li deixa aquell perquè està allà “avorrit” i està en una sala on hi 
ha totes les claus, cosa que va veure el dia que es van quedar dues 
nenes atrapades a l’ascensor i que ella hi era per casualitat perquè feien 
la castanyada i hi era com a veïna del barri i sort que hi fos perquè sinó 
els veïns ja feien palanca per obrir l’ascensor, quan se li acudí de 
telefonar al Jaume per demanar que l’obrís. 
 La Sra. Alcaldessa diu que això, hi hagin les classes allà o no 
hauria passat igual. 
 La Sra. Cortés diu però que no està ve que estiguin les claus a 
l’abast dels nens. 
 La Sra. Canal diu que els nens no hi arriben  
 La Sra. Cortés diu que el dia que hi era ella n’hi havia dos que hi 
arribaven un pujat damunt l’altre perquè estaven intentant agafar-les de 
l’armari per treure les nenes de l’ascensor, abans que els pares se 
n’adonessin. 



 La Sra. Canal diu que ells, en comptes de dir-ne una activitat 
lucrativa privada, consideren que és un servei que a Avià hi fa falta, prova 
d’això és que hi van 37 nens d’Avià i Graugés, els pares s’estalvien d’anar 
a Berga, i que les botigues de Cal Gasolà i Cal Tofaire estan encantades 
perquè així corre gent a les tardes i venen 
 La Sra. Cortés diu que els veïns es queixen. 
 La Sra. Canal diu que deu haver parlat amb altres veïns perquè 
amb els que ha parlat ella estan ben contents, i sobre quin benefici en 
treu el conjunt de la població, doncs els pares, que no han d’anar a Berga 
i les botigues que venen més. 
 La Sra. Cortés comenta que ja sap que allà hi ha un seguit 
d’activitats, però com que ja porten un any i mig de mandat i és temps de 
començar a fer anàlisi, demana que durant l’últim any, o mig any si els 
sembla, els facilitin una relació de les activitats que s’han fet (sopar de 
veïns, activitats dels joves, l’esplai, el correfoc,...). En el cas de l’anglès 
pensa que ha de ser l’Ajuntament el qui ofereixi el servei, no la persona 
particular. 
 La Sra. Canal diu que potser això seria l’ideal, però que a la 
pràctica, moltes activitats: patchword, manualitats, informàtica... es fan 
des de la iniciativa privada i en el cas de l’anglès, van tenir la sort de que 
una persona va preguntar si volien que fes classe a Avià i li van 
respondre que era fantàstic perquè hi havia molts nens que es 
desplaçaven a Berga. 
 La Sra. Cortés opina que l’Ajuntament és qui hauria d’oferir el 
servei i pagar algun percentatge a aquesta persona o bé que ella pagués 
un lloguer, però  l’activitat hauria de formar part de la proposta d’activitats 
que es facin a l’Hotel d’Entitats. 
 Per altra banda constata que els joves tenen ocupat el tercer pis 
perquè hi ha trastos, al pis de sota també hi ha trastos, encara que estava 
bastant buit, la sala d’ordinadors perquè l’ocupen els joves, a la planta de 
baix hi ha l’esplai, que també la porten els joves... llavors ?  
 El Sr. Albert Caellas comenta que quan es projectava l’Hotel 
d’Entitats, l’espai dedicat a jovent, pessebres i esplai ja hi era, no va 
néixer amb l’hotel d’entitats i a les reunions que feien amb el Gerard, als 
joves se’ls havia assignat un espai. 
 La Sra. Cortés diu que l’interès és que l’edifici tingui “vidilla”, 
perquè la gent es plany que estigui gairebé sempre tancat, ja que només 
s’hi fa l’anglès i hi van els joves i ara últimament l’esplai, que està molt 
bé, però que la sensació que dóna és de deixadesa, amb els lavabos 
bruts, amb restes de petards (li ho van dir, ella no els va veure), quan és 
de lògica que no es deixin petards on entren nens petits, perquè els 
poden agafar. 
 El Sr. Caellas diu que no creu que sigui il·legal tenir els petards i 
que, a més, si s’ha d’utilitzar la planta de baix no tenen perquè pujar a la 
tercera planta. 
 La Sra. Cortés diu que els han vist a baix, sota l’aligot. 
 El Sr. Caellas respon que a baix estan petats, que només es 
guarden mostres i que els sencers estan tancats al tercer pis. 



 La Sra. Cortés continua pensant que no és un lloc per tenir-los 
perquè hi ha les claus disponibles i el Jaume li comentà que s’havien 
perdut claus i no hi ha un control de qui hi entra. 
 La Sra. Canal diu que no ens podem permetre tenir una persona 
amb un sou perquè controli. 
 El Sr. Altozano diu que sí que es controla qui té les claus i respecte 
la pregunta 22 respon que oficialment hi ha 4 jocs de claus( Ajuntament, 
el grup de joves,Elisenda Martí i ell mateix). 

La Sra. Cortés demana on és la clau mestre de l’ascensor, perquè 
el dia que es van quedar les nenes tancades la va buscar i no la va 
trobar. 

El Sr. Caellas li respon que és a l’Ajuntament. 
El Sr. Altozano li sembla que també n’hi havia una a l’Hotel 

d’Entitats perquè li havia vist i respecte el tema de l’alarma de l’ascensor 
que no funcionava era degut a que quan van fer entrar la llum van tenir la 
mala sort de trencar el fil de telèfon, que ara ja està reparat. 

La Sra. Cortés diu que l’ascensor és insonor, que no sentien les 
nenes plorar dins. 

Respecte la llum de l’ascensor, el Sr. Altozano diu que per 
normativa no es pot apagar. 

La Sra. Martí afegeix que l’ascensor  té una paret de vidre i la llum 
és com antipànic o antiblocatge  i si es desconnecta l’ascensor, surt una 
alarma i perilla que es bloquegi 

La Sra. Cortés pensa que s’hauria de fer una normativa bàsica per 
a les persones que utilitzin l’esplai, així l’altre dia la Sra. Vila va netejar 
els espais que havien fet servir. 

La Sra. alcaldessa pensa que, a banda de tot això, Déu n’hi do de 
la marxa que va agafant, perquè les entitats sí que hi van : Centre 
d’Estudis, d’una manera regular cada mes, al 2n. pis, cantó de la plaça, 
els Amics del Motor, hi van un parell de mesos de forma intensa i després 
passa temps que no hi van, cada entitat l’utilitza en funció de les seves 
necessitats i llavors hi ha els dels pessebres que també l’utilitzen. 

El Sr. Caellas explica que el motiu d’haver-hi coses fora de lloc és 
perquè s’han hagut de fer servir i des de la Festa Major no les han tancat, 
havent quedat la setmana vinent per endreçar. 

La Sra. Cortés insisteix en que fa molt mal efecte i que li fa por el 
tema dels petards. 

El Sr. Caellas diu que l’únic que hi falta és un cadenat al 
congelador, perquè al curs sobre pirotècnia els van dir que els podien 
tenir d’aquella manera. Comenta també que l’altre dia els d’Esplai havien 
trobat a faltar uns retoladors i els van trobar a la sala on es fa l’anglès i 
suggereix de tancar les portes on es guarda material. 

La Sra. Cortés opina que l’armari on hi ha les claus potser hauria 
d’estar tancat. 

La Sra. Canal constata que hi ha claus que obren diverses portes i 
que amb menys es passaria.  
 La Sra. Maria Muñoz, com a mare d’una usuària del servei d’anglès, 
indica que els nens d’Avià paguen 4 o 5 € menys al mes i que això ja 
representa un guany pel poble, perquè almenys n’hi ha 25 d’Avià. 



 La Sra. Cortés considera que el servei s’hauria de promoure des de 
l’Ajuntament, com una activitat més, no des de fora, perquè altres 
persones podrien demanar-ho per a finalitats lucratives. Amb ella li han 
arribat comentaris de persones estranyades perquè es deixa fer aquesta 
activitat particular i a més, de fora d’Avià. 
 La Sra. Patrocini diu que per a ells és un servei més que es dóna al 
poble i opina que les persones interessades en que hi sigui no es fan 
altres teories. 
 La Sra. Cortés diu que es podria promoure des del Ressò. 
 La Sra. Muñoz manifesta la seva satisfacció per com funciona 
aquest servei. 
  
 En relació amb la pregunta 24, es lliura a la Sra. Cortés un estat 
detallat de les despeses de funcionament de l’octubre de 2011 a octubre 
de 2012. No hi estan incloses les despeses del comptador de llum 
provisional perquè no estan liquidades. 
 
 Sobre l’apartat G), preguntes 25 i 26 manteniment del poble, la Sra. 
alcaldessa diu que en tema de neteja no han tocat res del que venia de la 
legislatura anterior i s’ha copiat de com es feia abans perquè el que 
funciona no cal tocar-lo. 
 La Sra. Cortés contesta que ho diu perquè hi ha problemes amb les 
cagarades de coloms al C. Portal, a alguna casa de l’avinguda i a d’altres 
punts del poble; abans hi posaven gàbies per agafar-los, però ara si no 
netegessin els veïns no ho faria ningú. 
 La Sra. Canal diu que això és un problema a part, que ho van mirar 
i els informaren que el millor eren les gàbies, però a Cal Mas funcionà i 
també es provà al cantó de Cal Tauler i no n’entrava cap. Difícilment els 
que fan la neteja podrien netejar-ho perquè haurien d’anar amb eines 
especials. 
 La Sra. Cortés proposa que es pensi un sistema rotatori perquè el 
servei arribi a més indrets. També es queixa perquè fa molt temps que no 
hi ha bosses per recollir excrements dels gossos. 
 La Sra. Canal diu que hi ha el problema de que se les emporten per 
congelar coses i depèn de les zones són més respectuosos. 
 La Sra. Cortés diu que al seu veral no n’hi ha des de la Festa Major. 
 El Sr. Altozano confirma que des de la Festa Major cap aquí es 
posen les bosses i l’endemà no hi són. 
 La Sra. Canal diu que li tornaran a dir al treballador que les 
reposava. 
 La Sra. Cortés proposa de posar algun rètol dient que no són aptes 
per utilitzar en productes de consum humà o una cosa semblant. 
 
 La Sra. Monroy comenta que han vist que la Diputació ha tret un pla 
de xoc per ajudar als ajuntaments i que abans d’acabar l’any arribarà una 
quantia, demanant a què es destinarà. 
 La Sra. Canal diu que això és una bona notícia, que la Diputació ha 
destinat 40 milions a ajudar als municipis de la província i a Avià ens 
tocarà 28.000 euros aquest any i 28.000 més l’any vinent i es destinaran a 
pagar factures i tapar forats. 



 La Sra. Monroy demana quina és la previsió de pagament a 
proveïdors, responent-li el secretari que es va mantenint habitualment en 
90 dies. 
 La Sra. Monroy demana si hi ha alguna previsió de com es tancarà 
l’any, responent-li el secretari que s’anirà just per no tenir romanent 
negatiu, que l’objectiu és tapar el dèficit de l’any passat i segurament això 
es podrà fer si es poden comptabilitzar les ajudes de Xarxa de la 
Diputació que s’han demanat per enguany. 
 
 La Sra. Cortés demana, en relació al comptador definitiu de la llum 
a l’Hotel d’Entitats, de com és que hi ha hagut tants canvis 
 La Sra. Elisenda Martí diu que el tema és llarg d’explicar: En primer 
lloc el consum previst per a l’hotel d’entitats era molt alt (55 kW) i Endesa 
va dir que no podia donar aquesta potència i es va rebaixar a 40 kW i 
l’octubre de l’any passat l’electricista de Viscola va fer el canvi, però 
passats dos mesos des d’Endesa van dir que podien fer l’ampliació a un 
preu econòmic, uns 300 €, segurament motivat perquè hi havia un 
comptador obsolet de 3,3 kW, que estava comercialitzat per Fenosa-Gas 
Natural, d’aquí que es mantingués actiu, però les converses d’ampliació 
van continuar amb Endesa perquè totes les feines de la xarxa les havien 
de fer ells. Per ampliar la potència al barri cal posar un pal, però per no 
afectar la xarxa d’aigua, Sorea ha de fer un colze, obra prevista per 
aquesta setmana; llavors, al final es donarà d’alta el comptador de 55 kW, 
una vegada ampliada la línia. 
 Comenta també que la calefacció de l’edifici no funciona encara a 
ple rendiment perquè ha donat problemes la centraleta que la regula (la 
Sra. Cortés diu que no li havia agradat mai aquest sistema) i la 
programació l’ha de fer el fabricant i, en fi, és un cúmul de despropòsits. 
 Per les proves que s’han fet de la calefacció, amb centraleta o 
sense, els consums eren altíssims. 
 La Sra. Cortés demana com es regulen i si poden anar tots a l’hora. 
 La Sra. Martí respon que si es posen en posició manual sí que 
poden anar tots a l’hora, però amb el provisional de 40 kW queia 
l’automàtic. Continua dient que el problema és la centraleta, que no està 
ben programada i ho fa anar malament tot, ni es pot posar manual i cal  
passar-hi cada dia. Ara s’ha desconnectat i no anirà cap radiador; la 
centraleta se l’enduran per reparar-la. 
 La Sra. Cortés demana si quan estigui arranjada els radiadors es 
programaran des de la centraleta. 
 Estan connectats a la centraleta, si es volen desconnectar a 
cadascun se li ha de posar un desbloqueig i fer que no cregui aquella 
centraleta,  ara cal que aguanti el temporitzador i treure el programa que 
porta incorporat. 
 La Sra. Cortés diu si no és millor passar de la centraleta, 
responent-li el Sr. Altozano que llavors s’haurien de canviar tots els 
radiadors. 
 La Sra. Martí diu que la centraleta s’havia de retirar a la primavera i 
per problemes amb l’enginyeria que ho portava no s’ha fet fins ara. 
 El Sr. Altozano destaca  que el consum elèctric que sortia era 
prohibitiu; hi ha 38 radiadors i són de 2.000 vats cadascun. 



 El Sr. Marc Graus opina que caldria fer una inversió i posar-hi 
biomassa. 
 El Sr. Altozano considera que si ara hi haurà una potència de 55 
kW seria absurd canviar el sistema. 
 
 Tanca aquest punt el Sr. David Vidal, demanant a que es deu el 
nou bot que s’ha posat a la baixada del Padró. 
 La Sra. Patrocini diu que es va posar perquè  3 o 4 vegades va 
estar a punt que no hi hagués un accident. 
 El Sr. Vidal opina que la tipologia del bot no és la més idònia, que 
estaria millor més ample i no tant alt ; la gent es queixa, ja que passant-lo 
a 30 et carregues el cotxe. 
 La Sra. Martí diu que està homologat i era el que pertocava pel 
tipus i amplada de carrer. 
 La Sra. Canal diu que potser es pot canviar la senyal de 30 per una 
de 20, però que realment convenia un bot útil, on calgués anar a poc a 
poc. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
   
 
 
 
    
  
 
 
 


