
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
 
Núm: 06/12 
 
Data: 26 de març de 2012 
Hora d’inici: 20:00 
Hora de finalització: 22:15 
 
Assistents: 
 
Regidors de la Junta: 
- Patrocini Canal i Burniol (alcaldessa) 
- Llorenç Altozano i Sevilla 
- Ramon Gangolells i Vilardell 
- Josep Bertran i Company 
 
Altres regidors delegats: 
- Elisenda Martí i Valls 
- Maria Muñoz i Vilanova 
- Marc Graus i Ballús 
 
Regidor que justifica la inassistència 
- Albert Caellas i Cardona 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 La Sra. president declara oberta la sessió i es tracten els afers 
compresos a l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Abans de la sessió s’ha passat per correu electrònic a tots els regidors 
un esborrany de l’acta de la sessió del dia 5 de març de 2012. 
 No es troben esmenes per fer-hi i, en conseqüència, l’acta és aprovada 
per unanimitat. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EL DIA 26 DE MARÇ  DE 2012 

 



2 – APROVACIÓ DE FACTURES, CERTIFICACIONS D’OBRES I 
LIQUIDACIONS 
 
 Revisades pels regidors delegats les factures relacionades en el full de 
despeses núm. 6/2012, que pugen a 35.005,74 €, s’aproven totes elles. 
 
 En relació amb la reclamació d’interessos de demora presentada el 
setembre passat per Fustes del Pirineu Català, SA, per les certificacions 
relacionades amb l’obra del pavelló pendents de liquidar, s’acorda no acceptar 
l’import reclamat de 4.464,04 € perquè no està ben justificat i donar conformitat 
a la proposta del secretari interventor municipal, que calcula els interessos de 
demora en un total de 2.575,40 €. 
 Per aquest motiu, s’acorda demanar a l’interessat que presenti una nova  
reclamació, ajustada a dret. 
 
3 – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I INFORME D’EXPEDIENTS 
D’ACTIVITATS 
 
 Amb l’informe favorable previ de l’arquitecte municipal i salvant el dret de 
propietat i de tercers, es concedeixen les següents llicències d’obra: 
*Exp. 41/2011, demanat pel Sr. Josep Dachs Sabata, per la construcció d’una 
nau avícola de 183,10 m2. a la finca Cal Dachs  
 Condicions: 
 1 – Els colors d’acabats exteriors seran clars, de la gamma terrosa, tant 
pel que fa als paraments verticals com la coberta, de forma que harmonitzin 
amb el caràcter del paisatge i no introdueixin contrastos. 
 2 – La tanca del pati a construir s’adaptarà a allò establert a l’article 236 
del POUM 
 3 – Caldrà realitzar la plantació d’arbres prevista a l’article 263.2 del 
POUM per tal de minvar l’impacte visual. 
 4 – S’haurà de donar compliment als condicionants derivats dels 
informes dels diferents organismes (article 48 DL 1/2010) 
 5 – Pel que fa a la consideració de modificació substancial o no 
substancial dels canvis a realitzar en l’activitat ramadera existent, i les 
implicacions d’aquests, caldrà obtenir el corresponent informe de l’enginyer 
municipal. 
 Validesa de la llicència: sis mesos per iniciar les obres i dotze mesos per 
acabar-les 
*Exp. 67/2011, a nom de Gas Natural Distribución SDG, SA, per la canalització 
de 168,00 m. de canonada de gas de PE 110 de diàmetre segons plànol 
adjuntat al C. Camí de la Torre – Paratge Piquer, 1 
 Condicions: 
 1 – S’haurà d’obtenir la informació i autorització de les diferents 
companyies concessionàries i gestores dels diferents serveis urbanístics 
afectats. 
 2 – Per a l’execució de les obres, caldrà coordinar amb aquest 
Ajuntament els talls de trànsit que s’hagin de realitzar. Caldrà garantir l’accés 
dels veïns, i s’haurà de garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles. 
 3 – Un cop finalitzades les obres, caldrà realitzar la reposició dels serveis 
afectats així com dels acabats del carrer. 



 4 – En cas que el peticionari pugui posposar l’inici de les obres i 
executar-les de forma simultània a les obres de Millora del Barri de la Creu 
(fase 02) previstes, caldrà adaptar les propostes i les solucions constructives 
amb l’objectiu de reduir els costos globals i les molèsties als veïns 
 Validesa de la llicència: sis mesos des de la concessió 
*Exp.11/2012, instat per Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per l’execució de 
les següents obres: 
-Obertura, reposició de rasa i estesa de línia subterrània i aèria de Baixa Tensió 
a 400 V a instal·lar al C.Padró i C.Camí de Santa Maria, per l’ampliació de 
potència del carrer Abat Oliba núm. 11 
-Col·locar un nou suport de formigó per donar continuïtat a la xarxa aèria, al 
C.Camí de Santa Maria. 
-La longitud total de la canalització serà de 18 m. i la longitud total de la línia 
aèria serà de 85 m. 
 Condicions: 
 1 – Per tal de minimitzar l’impacte visual i les molèsties als veïns, 
únicament es col·locarà un suport de formigó (el de més al nord del núm. 5 del 
carrer Camí de Santa Maria), de forma que la línia per davant d’aquest edifici 
serà soterrada, continuant la ja prevista en l’estudi aportat. 
 2 – S’haurà d’obtenir la informació i autorització de les diferents 
companyies concessionàries i gestores dels diferents serveis urbanístics 
afectats. Així mateix, caldrà obtenir l’autorització dels veïns afectats per el 
grapat del nou cablejat en façana. 
 3 – Per a l’execució de les obres, caldrà coordinar amb aquest 
Ajuntament els talls de trànsit que s’hagin de realitzar. Caldrà garantir l’accés 
dels veïns, i s’haurà de garantir la seguretat dels vianants i dels vehicles. 
 4 – Un cop finalitzades les obres, caldrà realitzar la reposició dels serveis 
afectats així com dels acabats del carrer. 
 Validesa de la llicència: tres mesos des de la concessió. 
*Exp. 12/2012, sol·licitat pel Sr. Josep Pagerols Subirana per a la reparació de 
la coberta en edifici plurifamiliar en testera i ampliació de la planta golfes, a l’av. 
Pau Casals núm. 67. 
 Condicions: 
 1 – El nou espai sotacoberta no es podrà destinar a habitatge 
independent. 
 2 – La teula serà ceràmica, preferiblement vella, no admetent-se les 
plaques de fibrociment ni la pissarra. 

3 – En cas d’haver de col·locar una bastida, caldrà aportar el 
corresponent assumeix tècnic. 
 Validesa: Tres mesos des de la concessió. 
 

En relació amb els expedients anteriors, s’aproven les següents liquidacions 
de tributs municipals: 
* Exp. 41/11:Impost sobre construccions i obres. Base imposable = 51.008,37 € 
- 1.000 € (exp. 53/11) = 50.008,37 €; tipus de gravamen = 3,50 % quota a 
liquidar = 1.750,29 € 
-Taxa per expedició de documents administratius: Per la tramitació d’expedient 
d’obra amb informe = 100 € 
-Per altres conceptes (publicacions a Regió 7 i al BOPB) = 221,60 € 



* Exp. 67/11:Impost sobre construccions i obres. Base imposable = 7.712,88; 
tipus de gravamen = 3,50 % quota a liquidar = 269,95 € 
-Taxa per expedició de documents administratius: Per la tramitació d’expedient 
d’obra amb informe = 100 € 
* Exp. 11/11:Impost sobre construccions i obres. Base imposable = 1.158,00 €; 
tipus de gravamen = 3,50 % quota a liquidar = 40,53 € 
-Taxa per expedició de documents administratius: Per la tramitació d’expedient 
d’obra amb informe = 100 € 
* Exp. 12/12:Impost sobre construccions i obres. Base imposable = 23.388,82 
€; tipus de gravamen = 3,50 % quota a liquidar = 818,60 € 
-Taxa per expedició de documents administratius: Per la tramitació d’expedient 
d’obra amb informe = 100 € 
 
4 – REPÀS A LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
 
 El secretari informa que s’han rebut els escrits següents: 
 
ALCALDIA, BENESTAR SOCIAL, IGUALTAT I COMUNICACIÓ 
- Retorn des de l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials d’un exemplar 
signat de la pròrroga del conveni de col·laboració per a la prestació del servei 
de centre de dia per a gent gran dependent. 
- Escrit de l’Agència Catalana de l’Aigua notificant els dies i les hores fixats per 
a la redacció d’actes d’ocupació de les finques afectades per la línia elèctrica 
del projecte de col·lectors en alta per al sanejament del municipi d’Avià. Dia 30 
de març, de 11 a 13 hores. 
- Escrit de Ber-net, SA, indicant que l’increment del preu del servei per l’any 
2012 serà del 0,5 % 
- Notificació de la Gerència de Serveis d’Habitatge, Urbanisme i Activitats de 
resolució de la Presidència de la Diputació aprovant el conveni específic per 
l’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats (GIA). 
- Sol·licitud del Sr. Ferran Llovet i Torrelles d’autorització per posar una parada 
de 8 m. de llargada i 3 m. d’amplada al mercat setmanal dels dimecres, per a la 
venda de productes tèxtils de la llar i gènere de punt. 
 S’acorda autoritzar la seva instal·lació, ja que no hi ha d’altres parades 
que portin el mateix article, amb la condició que abans de la seva primera 
instal·lació ha de justificar trobar-se al corrent de les seves obligacions 
tributàries i amb la seguretat social i disposar d’una assegurança per l’activitat. 
- Informació de la coordinadora de Serveis Socials del Consell Comarcal del 
Berguedà sobre la despesa orientativa que costarà a l’ajuntament el transport 
d’aliments del Banc d’Aliments per distribuir-los des de Càritas: 83,33 € per 
viatge. 
- Escrit del Servei d’Ocupació de Catalunya demanant que es tramiti una 
certificació que demana el Fons Social Europeu sobre la no justificació en els 
plans d’ocupació de 2007 i 2008 de despeses per baixa per IT o baixa per 
maternitat/paternitat. 
 S’acorda l’emissió d’aquest certificat. 
 
OBRES I SERVEIS 
- Notificació de la Direcció general d’Administració Local de l’actuació inclosa 
dins del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya, any 2012: Arranjament de 



l’espai públic del Barri de la Creu, 2ª fase: enllumenat públic, amb un 
pressupost de 74.991,58 € i una subvenció de 50.000 € 
 S’acorda iniciar els tràmits convenients per poder adjudicar aquesta 
obra. 
- Sol·licitud de la Sra. Montserrat Fornell Fornell de que es traslladi la titularitat 
del nínxol núm. 176 del cementiri d’Obiols, actualment a nom del seu marit 
difunt (Josep Canudas Parramon), a nom de la seva filla Judit Canudas Fornell. 
 S’acorda traslladar la titularitat del nínxol esmentat a Judit Canudas 
Fornell. 
- Escrit d’Ascensors del Vallès SA advertint de la competència deslleial per 
ofertes que podem rebre d’empreses no homologades. 
  
URBANISME I CULTURA 
- Escrit de la Directora general de Turisme de la Generalitat de Catalunya 
responent que  l’església de Sant Vicenç d’Obiols no es pot senyalitzar des de 
la C-16 com s’havia demanat perquè té la categoria G3 i només es pot revisar 
la senyalització existent des de la C-16z. 
- Sol·licitud del Sr. Bernardí Casals Algué de que es tingui en consideració el 
projecte presentat de muntar un cable ski al pantà situat a la finca de Vilamarí. 
 S’ha passat a informe del tècnic municipal. 
- Escrit del Registre Cartogràfic de Catalunya notificant que en data 1 de març 
s’ha procedit a la inscripció de la cartografia 1:1000 a la secció oficial del 
Registre. 
- Tramesa des de Construccions, Àrids i Formigons, SA d’acta de recepció dels 
treballs que figuraven a l’annex I de la recepció de l’obra de rehabilitació 
integral de l’edifici de les escoles velles d’Avià per convertir-lo en hotel 
d’entitats, 1ª fase, signada per la tècnic directora de l’obra. 
- Informació de l’Ajuntament d’Òdena sobre la Proclamació de la Pubilla i 
l’Hereu de la Catalunya Central 2012, el dia 12 de maig. 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA, JOVENTUT I FESTES 
- Informació de la Direcció General de Joventut sobre l’Enquesta a la joventut 
de Catalunya 2012 que es durà a terme a partir del 19 de març. 
- Sol·licitud del Sr. Fernando Raja Hernández de que la taxa fixada per a la 
instal·lació d’un carret de hot dogs el dia del concert jove es redueixi a 10 €, ja 
que no vendrà creps. 
 S’accepta la sol·licitud 
- Sol·licitud del Sr. Ignasi Gil, en nom de l’empresa Tot Natura, d’autorització 
per instal·lar un remolc de venda ambulant per la Festa Major, per vendre 
entrepans, creps, patates fregides i melmelades. 
 S’acorda denegar la sol·licitud perquè ja s’ha autoritzat la instal·lació a 
altres firaires i no es considera procedent, per l’escàs negoci que es genera, 
admetre més parades de menjar. 
- Sol·licitud del Sr. Albert Rotllan Rissech d’instal·lar una creperia durant la 
Festa Major. 
 S’acorda denegar la sol·licitud perquè ja s’ha autoritzat la instal·lació a 
altres firaires i no es considera procedent, per l’escàs negoci que es genera, 
admetre més parades de menjar. 
 
 



SANITAT, BARRIS I RELACIONS AMB ASSOCIACIONS I ENTITATS 
- Tramesa des de Sorea de les anàlisis realitzades al dipòsit del Puig, el dia 10 
de gener i al dipòsit de La Plana, el dia 19 de gener. 
 
PAGESIA I HISENDA 
- Escrits de la Direcció General d’Administració Local comunicant noves dates 
per a les operacions de delimitació del terme municipal: 
 * A Olvan el dia 20 de març, a les 10:30 hores 
 * A Berga el dia 27 de març, a les 10 hores 
- Escrit del Subdelegat del Govern a Barcelona demanant un informe justificatiu 
de l’augment del capítol I del pressupost del 2012 respecte al pressupost de 
l’any anterior, per donar compliment al Reial Decret-llei 20/2011, de 30 de 
desembre. 
 S’enviarà l’informe, justificant que l’increment de la despesa és deguda a 
la gestió directa del servei de centre de dia i de serveis i de la contractació de 
les netejadores dels equipaments. 
- Resposta de la Tresoreria General de la Seguretat Social a la sol·licitud de 
distribució del topall màxim de cotització del secretari de la corporació, 
compartit amb Castellar del Riu, havent de cotitzar aquest Ajuntament el 84 % 
sobre el topall màxim general vigent. 
- Reclamació des de la Direcció general d’Administració Local de dades 
econòmiques i financeres del pressupost de 2010, amb l’advertiment de 
retenció de futurs pagaments. 
 Ja s’han passat les dades. 
- Sol·licitud de la comissió permanent comarcal de la Unió de Pagesos de que 
es demani a la Comissió del DAAM que el municipi sigui inclòs en les àrees de 
muntanya o desfavorides, adjuntant dades del municipi i comparatives amb 
altres ens de característiques similars que són considerats dins d’aquestes 
àrees. 
 S’adopta acord en l’apartat d’assumptes sobrevinguts 
- Informació de la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat en referència 
als tràmits per a l’obtenció de llicència administrativa per tinença d’animals 
potencialment perillosos, en el sentit de que la Generalitat deixarà d’emetre 
certificats conforme l’interessat no ha estat sancionats per infraccions greus o 
molt greus , havent de demanar una declaració responsable de l’interessat.  
 
EDUCACIÓ I MEDI AMBIENT 
-Tramesa des de la Gerència de Serveis d’Educació de la Diputació de 
l’informe sobre el Pla d’Autoprotecció de l’escola bressol municipal, elaborat per 
l’empresa Vitrex 2,SL 
 Atès que aquest document tècnic es considera adequat a les necessitats 
de l’equipament, per unanimitat, s’acorda la seva aprovació. 
- Sol·licitud del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà de suport municipal 
per realitzar una activitat a Avià el 15 d’abril amb motiu de la Festa de l’Arbre. 
 S’acorda donar el suport que es demana, amb la cessió d’alguns arbres i 
boixos. 
- Sol·licitud de la Coral Santa Maria d’Avià de cessió del menjador de l’escola 
pel dia 25 de març, per fer-hi una calçotada. 
- Retorn des de l’Oficina Tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
d’un exemplar del conveni marc de col·laboració entre 14 municipis del 



Berguedà, l’Associació de Propietaris Forestals Berguedà Verd i la Diputació de 
Barcelona per l’execució del Pla Marc de Restauració i Millora Forestal. 
 
ESPORTS I GOVERNACIÓ 
- Sol·licitud del Sr. Josep Subirana de que s’instal·li una banda reductora de 
velocitat de mides adequades per reduir la velocitat dels cotxes i evitar un 
possible accident greu al principi de la Ronda de Queralt. 
 Es passa a informe del tècnic municipal 
- Escrits de la Direcció General de la Policia – Mossos d’Esquadra trametent 
actes de vehicles abandonats: 
 * Citroën C15 4305DGM a nom de Nikoloz Bliadze, al C. Jacint 
Verdaguer, 4-6 
 * Citroën Berlingo B5857WW a nom de Pastisseria i Fleca Rull, SL, a la 
plaça del Padró 
- Informació del Diputat adjunt d’Esports de la Diputació informant sobre la 
proposta de declarar un Dia de l’Esport a Europa i recordant que els propers 2 i 
3 de juny se celebrarà la 11ª Festa de l’Esport 
 
5 – INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 
 
 Pren la paraula la Sra. Patrocini Canal, que informa dels assumptes 
següents: 
-Comunicats de sinistres pels desperfectes del vent. L’asseguradora ha 
acceptat els pressupostos presentats per Construccions Canudas-3, SL, per la 
reparació de les teulades de l’Ateneu, Ajuntament i Escola, excepte una 
franquícia del 10 per 100. La proposta del paleta és de canviar la teulada de 
l’escenari de l’Ateneu, que sempre resulta afectada quan fa vent, per poc més 
del preu pagat per l’assegurança 
 Es queda de parlar-ne amb el paleta i mirar de fer-ho per l’import que es 
cobri de l’assegurança. 
-Proposta del centre de dia de compra d’una rentadora nova perquè la que hi 
havia s’ha espatllat degut a l’ús continu que tenia. 
 S’acorda comprar-ne una de nova, amb un cost aproximat de 500 €. 
-Proposa comprar un arbre que fa un temps es va trencar a l’av. Francesc 
Macià. 
 S’acorda la reposició de l’arbre per un altre de la mateixa espècie. 
 
 Seguidament el Sr. Llorenç Altozano explica que està mirant de trobar 
subvencions per poder canviar el sistema d’enllumenat públic. D’entrada, es 
posaran en marxa les recomanacions que fa l’enginyer Sr. Josep M. Ferrao en 
el seu estudi i que no tenen cost d’implementació. 
 
 El Sr. Josep Bertran comenta que, amb els tècnics de la Diputació i 
l’ADF, es van mirar els camins que entraran en la subvenció d’enguany. Les 
obres s’hauran de fer abans del juny. 
 
 Tanca aquest punt la Sra. Elisenda Martí, que comenta l’assumpte de 
l’ampliació de la potència del comptador de l’Hotel d’Entitats. Aquesta ampliació 
va lligada a la llicència que ha demanat Endesa per fer arribar més potència 
des del transformador que hi ha al Camí de Santa Maria. Inicialment proposen 



posar 2 pals, a banda i banda de “Cal Tancosa”, però l’informe tècnic diu que 
només en podran posar un i que el tram inicial haurà d’anar soterrat. 
 
6 – RESOLUCIÓ AL·LEGACIONS SOBRE REDUCTORS DE VELOCITAT A 
CAL TANA. 
 
 Vist l’escrit presentat per les Sres. Mercè Barniol Gonfaus i Maria Dolors 
Barniol Gonfaus, de data 24 de febrer de 2012 i registrat d’entrada amb el 
número 151, en el qual es requereix la retirada dels obstacles reductors de 
velocitat col·locats al Camí de Cal Tana, sense que sigui procedent la seva 
adaptació o legalització, atès que al tractar-se d’un camí públic no poden els 
propietaris de Cal Tana realitzar obres en substitució de l’ajuntament, en el seu 
interès particular. 
 Vist l’escrit de la Sra. Maria Teresa Creu i Sabata, de data 6 de març, 
registrat d’entrada el dia 7 de març amb el número de registre 177, en el qual 
es sol·licita que la corporació deixi sense efecte l’ordre de paralització dels 
treballs d’instal·lació dels reductors de velocitat, i que es declari la vigència de 
la llicència d’obres que fou sol·licitada en data 10 de novembre de 2011 i que li 
fou atorgada per silenci administratiu positiu. 
 Vist l’informe jurídic de data 21 de març encarregat al lletrat Sr. Alfons 
Conesa i Pagès. 
 Vista la normativa aplicable en aquest cas i, en especial els articles 43.1 
de la Llei 30/1992 de 26 de novembre que regula el règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú i 187, 200, 205 
i 206 del Decret legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, que aprova el text refós de la 
Llei d’urbanisme, per unanimitat, s’acorda: 
Primer. Estimar les al·legacions formulades per les Sres. Mercè i Maria Dolors 
Barniol Gonfaus en el seu escrit registrat el dia 27 de febrer de 2012. 
Desestimar íntegrament les al·legacions formulades per la Sra. Maria Teresa 
Creu Sabata, en el seu escrit registrat el dia 7 de març, en tant en quan no ha 
obtingut la oportuna autorització per la realització d’obres en la via pública per 
la instal·lació de diversos reductors de velocitat en el camí d’Avià a Vilamarí, en 
el seu pas per les cases de Cal Tana. 
Segon. Ratificar l’ordre verbal de suspensió de les obres donada a la Sra. 
Teresa Creu Sabata el dia 28 de febrer de 2012. 
Tercer. Ordenar que es procedeixi a la restauració de la realitat física alterada i 
de l’ordre jurídic vulnerat mitjançant l’enderroc i retirada dels reductors de 
velocitat instal·lats en el tram del camí d’Avià a Vilamarí que transcorre front les 
cases de Cal Tana, i que han quedat identificats en l’informe de la inspecció 
tècnica municipal de 4 de gener de 2012, que es durà a efecte per la Sra. Maria 
Teresa Creu Sabata, qui es farà càrrec del cost de les actuacions de 
restauració. 
Quart. Concedir a la Sra. Maria Teresa Creu Sabata el termini d’un mes per tal 
de portar a degut efecte les operacions de restauració acordades, amb 
l’advertiment que cas d’incompliment de la present resolució, podrà ser 
ordenada la seva execució forçosa. 
Cinquè. Incoar expedient per determinar la necessitat i oportunitat d’instal·lar 
dos elements reductors de velocitat en el tram de Cal Tana, del camí d’Avià a 
Vilamarí. 
 



7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre els assumptes següents : 
 
7- 1 SOL·LICITUD D’INCLUSIÓ DEL MUNICIPI D’AVIÀ DINS LES ÀREES DE 
MUNTANYA I DESFAVORIDES 
 La comissió permanent comarcal de la Unió de Pagesos al Berguedà ha 
posat de manifest davant d’aquesta corporació que en les últimes revisions de 
les Àrees de Muntanya i Desfavorides no s’hi ha inclòs el municipi d’Avià, quan 
en el llistat de municipis inclosos n’hi ha d’altres que reuneixen menys requisits 
que Avià. 
 Cal tenir en compte que Avià és el municipi de la comarca que disposa 
de més explotacions agrícoles (107), amb una població agrícola remarcable 
encara avui dia (84 persones). El fet de no trobar-se el municipi dins de l’àrea 
esmentada impedeix als pagesos del municipi sol·licitar subvencions 
complementàries i, per tant, que les explotacions tinguin una millor rendibilitat. 
 Entenent que per les seves característiques el municipi d’Avià ha de 
passar a formar part del llistat d’Àrees de Muntanya i Desfavorides, per 
unanimitat, s’acorda : 
Primer. Donar suport a la Unió de Pagesos en la seva reivindicació de que els 
municipis d’Avià i Casserres siguin inclosos dins el llistat d’Àrees de Muntanya i 
Desfavorides. 
Segon. Trametre aquest acord, junt amb la informació que ha lliurat la Unió de 
Pagesos, al Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural de la Generalitat de Catalunya, demanant que es facin les accions que 
siguin necessàries perquè es pugui donar aquesta inclusió. 
Tercer. Notificar aquest acord a la Comissió permanent comarcal de la Unió de 
Pagesos al Berguedà. 
 
7.2 – RATIFICACIÓ SUBVENCIÓ DEMANADA A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A L’ELABORACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS 
MUNICIPALS 
 La Diputació de Barcelona ha convocat una subvenció pública per a 
l’elaboració d’inventaris de béns i drets que conformen el patrimoni municipal, a 
ajuntaments de la província de Barcelona, amb població inferior a 5.000 
habitants, codi: 03643/2012. 
 Atès l’interès municipal en concórrer en aquesta convocatòria, ja que 
l’inventari està molt desfassat, es va formalitzar la sol·licitud en data 6 de març. 
 Tenint en compte que en les bases de la convocatòria s’establia la 
necessitat d’un acord de l’òrgan competent, demanant l’actuació, per 
unanimitat, s’acorda: 
Primer. Ratificar la sol·licitud de subvenció en espècie demanada per 
l’alcaldessa a la Diputació de Barcelona, consistent en l’elaboració de l’inventari 
de béns i drets municipals, d’acord amb la convocatòria 03643/2012. 
Segon. Comunicar aquest acord al Servei d'Assistència a la Gestió Econòmica 
Local de la Diputació de Barcelona. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico.  


