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    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 05/12 
 
Data: 17 de setembre de 2012 
Hora d’inici: 21:06 
Hora de finalització: 21:30 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ PLENÀRIA DE 16/07/2012 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia de l’esborrany 
d’aquesta acta, motiu pel qual no es llegeix. 
 A indicació de la Sra. María del Agua Cortés, s’acorda incloure a la 
pàgina 7 de l’acta, a continuació del paràgraf incomplert: “tot i que ja sap el que 
costa anar al darrera de les entitats perquè donin”,... els textos. 
 L’acta és aprovada per unanimitat. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 17 DE SETEMBRE DE 2012 
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2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió plenària, la Sra. alcaldessa ha 
aprovat les resolucions que es resumeixen: 
-54/12, de 20 de juliol, incoant expedient de protecció de la legalitat urbanística 
per la construcció d’una piscina a la finca “Cal Pegueres”. 
- 55/12, de 20 de juliol, nomenant la funcionària Sra. Montserrat Comellas 
perquè pugui substituir al secretari (de vacances) en les operacions de 
delimitació entre Avià i Berga. 
- 56/12, de 1 d’agost, concedint 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 32/12, a nom dels Srs. José Antonio Pérez i M. Carme Venque pel 
repàs de la teulada, estucar la façana i canviar els tancaments a la Casa 
Ferrer, de Cal Rosal. 
*Exp. 33/12, demanada pel Sr. Josep Parera Freixa, per pavimentar amb 
rajola ceràmica part d’un pas perimetral a l’av. Francesc Macià, 18. 

- 57/12, de 7 d’agost, incoant un expedient disciplinari contra una treballadora i 
nomenant instructor. 
- 58/12, de 7 d’agost, deixant sense efecte el Decret 32/11 de suspensió de les 
obres d’enderroc de l’habitatge del C. Portal, 24, podent reiniciar els treballs 
tenint en compte les condicions establertes per la Direcció General del 
Patrimoni Cultural. 
- 59/12, de 7 d’agost, modificant la liquidació inicial practicada al Bar restaurant 
El Segador por l’ocupació de terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 
- 60/12, de 7 d’agost, concedint al Sr. Ramon Comaposada un termini de dos 
mesos, des del 4 de setembre, perquè pugui presentar la documentació 
necessària per legalitzar les obres que es realitzen al cobert de la Casa Hostal 
del Gran Nom. 
- 61/12, de 9 d’agost, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 36/12, demanada pel Sr. Lluís Canal Gonfaus, per pintar les 
façanes de Cal Lluc. 
*Exp. 37/12, a nom de la Sra. M. Teresa Creu, per canviar un tub que 
condueix l’aigua a la finca de Cal Tana. 

- 62/12, de 10 d’agost, contractant la Sra. Mireia Esquerra com a treballadora 
social interina, en suplència de la Sra. Ramona Dachs, incrementant l’horari de 
la infermera, educador social i fisioterapeuta del Centre de dia i contractant la 
Sra. Sònia Canal per fer suplències de cuidadora al mateix centre, durant les 
vacances. 
- 63/12, de 29 d’agost, resolent l’expedient disciplinari incoat contra una 
treballadora municipal. 
- 64/12, de 31 d’agost, contractant la Sra. Sara Méndez com a treballadora 
familiar fins el 31 de desembre i la Sra. Heura Líria com a auxiliar de la llar 
d’infants. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
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3 - APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 
2013 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
interessat que abans del 30 de setembre es faci proposta, amb caràcter 
definitiu, de les dues festes locals per a l’any 2013. 
 D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha 
de ser adoptada pel Ple de la corporació. 
 Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Proposar al Departament d’Economia i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, per a l’any 2013,  la designació de les següents festes locals, per a 
tot el municipi:  
- 30 de maig (Dijous de Corpus) 
- 2 de setembre (Dilluns de la Festa Major d’Avià) 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Ocupació.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 - APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AVIÀ I BERGA 
 El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 1 de febrer de 2011, va 
aprovar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal d’Avià amb els 
termes municipals de Berga, Capolat, l’Espunyola, Montclar, Casserres i Olvan. 
 El Ple, en sessió de 12 de setembre de 2011, va nomenar la Comissió 
de Delimitació preceptiva. 
 En data 23 de juliol de 2012, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Berga i es van reconèixer 14 
fites (13 per l’Ajuntament de Berga). 
 A l’acta es fa constar la discrepància que hi hagué entre les dues 
comissions respecte la delimitació entre les fites 7 (que no reconeix Berga), 8, 9 
i 10. La Comissió d’Avià demana que es reconegui una fita situada al marge 
oest del camí de Berga a Casserres, prop de “la Creu de la Pinya” i que la línia 
entre les fites vuitena i  novena coincideixi amb els límits de la propietat 
existents a l’indret, constatant que un pou d’aigua, històricament d’Avià, 
quedaria ubicat dins del terme municipal de Berga si se segueix la delimitació 
proposada en el Replantejament tramès per la Generalitat. 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 23 de juliol de 2012, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Berga, 
ratificant la proposta de delimitació feta per la Comissió de Delimitació d’Avià. 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
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5 – APROVACIÓ DE LA DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DEL PARC FLUVIAL 
DEL LLOBREGAT 
 
ANTECEDENTS 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Avià, en sessió del dia 26 de setembre de 2002, va 
acordar aprovar inicialment la constitució del Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat, així com els Estatuts pels quals s’haurà de regir. 
 
Durant el termini d’exposició pública no es presenten al·legacions i l’acord 
queda aprovat definitivament en data.  
 
Els Estatuts del Consorci apareixen publicats al BOP de Barcelona, número 
126, de 27 de maig de 2003. 
  
En data 11 de juny de 2003 es va celebrar l’acta de constitució del Consorci del 
Parc Fluvial del Llobregat.  
 
L’article 6 dels Estatuts recull les finalitats del Consorci, constituint l’objectiu 
essencial del Consorci del Parc Fluvial del Llobregat el desenvolupament 
territorial a través de la preservació del patrimoni, la revaloració urbanística i la 
reactivació socioeconòmica del sistema de colònies tèxtils i municipis que 
constitueixen el Consorci del Parc Fluvial del Llobregat.  
 
L’article 37 sobre dissolució del Consorci, preveu:  
 
El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Per compliment de les seves finalitats. 
b) Per acord del Consell General, adoptat amb el vot favorable d’un mínim 

de les dues terceres parts dels ens consorciats. Cas de no assolir els 
acords esmentats, cada ens consorciat conservarà el seu dret de 
separació, d’acord amb l’establert a l’article 35. 

c) Per impossibilitat de continuar en funcionament. 
d) Per la separació d’un o diversos membres, si amb això el Consorci 

esdevé inoperant. 
e) Per incompliment de l’objecte. 
f) Per transformació del Consorci en un altre ens. 

 
L’acord del Consell General sobre dissolució del Consorci especificarà la forma 
de liquidar el seu actiu i passiu i revertir les seves obres i instal·lacions als ens i 
entitats consorciades, basant-se en la ponderació dels criteris de preservació 
de l’interès públic i d’equitat respecte a les aportacions que hagi efectuat cada 
ens consorciat al llarg de la durada del Consorci. 
 
També l’article 324 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, 
aprovat per Decret 179/1995 de 13 de juny, disposa:  
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Article 324. Dissolució i liquidació 
1. El consorci es pot dissoldre, entre altres causes que figurin en els estatuts, 
per alguna de les següents: 
a) Compliment de la finalitat del consorci. 
b) Mutu acord dels ens consorciats. 
c) Impossibilitat de continuar-ne el funcionament. 
d) Separació d'algun dels membres si amb això el consorci esdevé inoperant. 
e) Incompliment de l'objecte. 
f) Transformació del consorci en un altre ens. 
 
2. L'acord de dissolució l'ha d'adoptar l'òrgan superior de govern del consorci, 
per la majoria que estableixin els estatuts, i ha de ser ratificat pels òrgans 
competents dels seus membres. L'esmentat acord ha de determinar la forma 
en què s'hagi de procedir per a la liquidació dels béns del consorci i la reversió 
de les obres i instal·lacions existents a les administracions consorciades. 
 
L’article 313.2 del ROAS es remet a la tramitació general per crear, adherir-se, 
modificar, separar-se o dissoldre i sotmet tots els acords a una informació 
pública de trenta dies.    
 
Donat que avancem cap a un futur que serà marcat especialment per 
l’acceleració, la innovació i la cooperació, on, alhora, la concertació territorial i 
la unitat d’acció esdevindran dos elements fonamentals per bastir un nou model 
de desenvolupament sostenible i competitiu a llarg termini. 
 
Davant que el sector públic al Berguedà ha d’assolir una major eficàcia de 
gestió i optimitzar els recursos escassos per tal de millorar la qualitat de 
l’ocupació i augmentar la competitivitat de l’economia, cal afrontar la necessitat 
i l’oportunitat de passar de la falta de cohesió territorial d’organismes existents, 
cap a la gestió estratègica unificada en el marc d’un sol ens. Un repte que a 
banda de basar-se en la pluralitat i la concertació público-privada, ha d’implicar 
el lideratge i recollir el paper aglutinador del Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Per tot això, després de l’enorme utilitat dels diferents ens públics que han 
operat a la comarca del Berguedà com el Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs-Berguedà, el Consorci de Turisme de l’Alt Berguedà, el Consorci del 
Parc Fluvial,  patronats comarcals,etc.,davant la necessitat d’afrontar els nous 
reptes des de l’eficiència, l’eficàcia, la concertació i la proximitat, fa que sigui 
necessària la vertebració d’una agència de desenvolupament del Berguedà.   
 
Per tal d’articular-la, l’ens que d’ara en endavant s’anomenarà Agència de 
Desenvolupament Comarcal es creu pertinent modificar i transformar els 
estatuts  del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs-Berguedà, per tal 
d’aprofitar i emprar les seves infraestructures i/o immobilitzat existent , a la 
vegada que serveixi per aglutinar en un únic projecte tota la experiència i 
sinergies acumulades de tots els agents i  entitats implicades en la creació de 
la nova agència. 
 
 



6 
 

L’agència, doncs, significa una fita històrica de concertació territorial al 
Berguedà, i, alhora, un  compromís inequívoc per tal de treballar de forma 
conjunta i consensuada, de detectar les necessitats, de coordinar i planificar les 
polítiques i, en definitiva, de construir un desenvolupament comarcal 
competitiu, intel·ligent i sostenible.  
 
Com a pas necessari per a la integració de tots els agents de la comarca en 
aquesta Agència, s’ha de procedir a la dissolució i liquidació dels actuals 
consorcis.  
 
És per això que es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment la dissolució del Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat.  
 
SEGON. Exposar l’acord al públic durant un termini de trenta dies als efectes 
de presentació d’al·legacions. 
 
Encarregar al Consorci que  faci la publicació conjunta del present acord.  
 
Les al·legacions es podran presentar davant el Consorci del Parc Fluvial del 
Llobregat o a qualsevol dels registres de les entitats públiques consorciades.  
 
En cas que no es presentin al·legacions, l’acord quedarà definitivament aprovat 
sense necessitat de nou acord.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 
L’EXERCICI DE 2011 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2011, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/4042/2004.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 22 de 
juny de 2012 
 
Atès que el compte general ha estat exposat al públic pel termini de quinze 
dies, d’acord amb l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 9 de juliol sense que durant aquest termini i vuit dies més s’hagi 
presentat cap escrit de reclamació, objecció o observació al respecte. 
 
Atès el que disposa l’article 212 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovada pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament d’Avià 
corresponent a l’exercici de 2011, d’acord amb la documentació aportada. 
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Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que s’aprovi, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre 
del dia, es passa a debatre els següents assumptes: 
 
7.1 – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER ALS TREBALLS PREVIS DE DESBROSSAMENT I 
EXCAVACIÓ ARQUEOLÒGICA A LA PART D’AVIÀ DEL PONT VELL 
D’ORNIU. 
 
 La Diputació de Barcelona, en el marc del Pla de Concertació “Xarxa 
Barcelona – Municipis de Qualitat”, impulsa des de l’Àrea de Territori i 
Sostenibilitat el Programa de suport a la gestió del patrimoni arquitectònic 
municipal. Dins d’aquest programa s’ha aprovat l’actuació: Treballs de 
restauració del pont vell d’Orniu. Estrep d’Avià. 
 Des del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local es tramita l’expedient i 
s’ha fet arribar a la corporació còpia de la Resolució de 11 de juliol del 
Vicepresident 3r. i President delegat de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat 
contractant  a l’empresa Pendís Bagà, SL els treballs previs de desbrossament 
i excavació arqueològica a la part d’Avià del pont vell d’Orniu, demanant la 
concessió de l’autorització necessària per realitzar els treballs. 
 D’acord amb l’article 279 del Pla d’ordenació urbanística municipal, els 
permisos per actuar sobre béns catalogats han de ser aprovats pel Ple 
municipal i el pont d’Orniu figura en el llistat d’elements arquitectònics a protegir 
(c.14). 
 Considerant que aquesta actuació beneficia el patrimoni arquitectònic 
local, en recuperar una part de l’antic pont que travessava el Llobregat, avui dia 
no visible, es considera procedent la concessió de la llicència i, per això, 
s’acorda: 
Primer. Autoritzar la Diputació de Barcelona (Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local) perquè pugui realitzar els treballs previs de desbrossament i excavació 
arqueològica a la part d’Avià del pont vell d’Orniu, amb les condicions següents: 
1 – Salvat el dret de propietat i de tercers 
2 – Caldrà disposar de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, al trobar-
se en zona de policia d’aigües. 
3 – L’actuació estarà supervisada per un tècnic competent. 
4 – Les obres s’hauran d’ìniciar en el termini de tres mesos i s’hauran d’acabar 
en el termini de nou mesos. 
Segon. Tenint en compte que es tracta d’una actuació d’interès local, s’acorda 
no aplicar l’impost sobre construccions i obres i la taxa per expedició de 
llicències. 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si la restauració la paguen des 
de la Diputació, rebent la resposta afirmativa de la Sra. alcaldessa. 
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7.2 – APROVACIÓ DE PROPOSTA DE CONVENI ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE POLÍTICA TERRITORIAL I OBRES PÚBLIQUES  I ELS 
AJUNTAMENTS DE LA COMARCA QUE S’HI ADHEREIXIN PER A LA 
PRESTACIÓ CONJUNTA DEL SERVEI DE TAXI. 
 
 Des del Consell Comarcal del Berguedà s’ha posat de manifest la 
voluntat de la majoria de taxistes de la comarca de poder prestar el servei de 
taxi en qualsevol dels termes municipals dels municipis de la comarca que s’hi 
avinguin, amb independència del lloc que tinguin la llicència. 
 Per poder vehicular aquesta petició, és necessari aprovar i firmar un 
conveni amb el Departament de Política Territorial i Obres Públiques que, en la 
seva part expositiva i resolutiva, diu literalment : 
 
“EXPOSEN 
 
I.- L'article 23 de la Llei 19/2003, del taxi, preveu la coordinació intermunicipal en les 
zones on hi ha interacció o influència recíproca entre serveis de transport de diferents 
municipis, de manera que l'ordenació adequada dels serveis transcendeixi els 
interessos de cada un dels municipis de la zona. 
 
II.- De conformitat amb l'exposat anteriorment, els ajuntaments de .........................., 
.........................., ................................., ................................, ..................................., 
............................... i ................................. consideren necessària la prestació conjunta 
del servei de taxi en l'àmbit dels seus termes municipals, de tal manera que els taxis 
de tots aquests municipis puguin actuar conjuntament en qualsevol dels seus termes 
municipals.  
 
III.- El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, com a administració competent en matèria de transport interurbà a 
Catalunya, valora positivament la iniciativa d’aquests ajuntaments atès que pot 
contribuir a la millora dels serveis de transport públic que es desenvolupen entre el 
seus respectius termes municipals, concretament dels servei de taxi. 
 
IV.- En conseqüència, les parts, mitjançant aquest instrument, estableixen un marc de 
col·laboració en el qual es concreten les actuacions a desenvolupar per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ............................., 
............................., ................................., .................................., ..............................., 
............................... i ...................................... 
  
Per tot plegat, i d'acord amb aquestes consideracions, les parts 
 
Primer.- Objecte del conveni 
 
Aquest conveni té per objecte definir les actuacions de les parts per a la prestació 
conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de ..........................., 
........................, .............................., ...................................., .................................., 
.................................. i ................................ 
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Segon.- Prestació conjunta territorial 
 
Els ajuntaments de ................................, ..............................., ..............................., 
.............................., ......................................., ..................................... i 
.................................. es comprometen a permetre la prestació del servei de taxi en els 
seus respectius termes municipals als titulars de llicències de taxi de qualsevol dels 
municipis esmentats. 
 
Tercer.- Tarifes 
 
Els ajuntaments de ............................., ................................, ............................, 
................................., ................................., ..................................... i 
............................... es comprometen a aplicar les mateixes tarifes al serveis de taxi 
que tinguin origen i destinació en qualsevol dels seus termes municipals. 
 
Quart.- Atorgament de llicències 
 
Cadascun dels ajuntaments signants d'aquest conveni mantindran la seva 
competència d'atorgament de les llicències per a prestar els serveis urbans de taxi 
corresponents al seu municipi  reconeguda en l'article 5 de la Llei 19/2003, del taxi.  
 
Cinquè.-  Compromís del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
 
El Departament de Política Territorial i Obres Públiques, en la seva qualitat  
administració competent en matèria de transport interurbà a Catalunya, dona la seva 
conformitat a la prestació conjunta del servei de taxi en els municipis de 
..............................., ............................, ..............................., ...................................., 
..............................., ............................. i .........................., i es compromet a donar 
suport legal i tècnic per a la seva correcta implementació.  
 
 
Sisè.- Comissió de seguiment  
 
Als efectes de vetllar pel correcte desenvolupament de l'objecte d'aquest conveni, es 
crea una Comissió de Seguiment integrada per un representant de cadascuna de les 
parts signants. El règim de funcionament d'aquesta Comissió es determinarà per mutu 
acord. 
 
Setè.- Vigència 
 
Aquest conveni tindrà una vigència d'un any, a comptar des de la data de la seva 
signatura, prorrogable anualment per mutu acord de les parts.  
 
Vuitè.- Incompliment 
 
La no observació per qualsevulla de les parts de les obligacions establertes en aquest 
Conveni facultarà a les restants a exigir-ne el seu compliment efectiu, i en cas que 
aquest no es produeixi, la resolució del Conveni. 
 
Novè.- Jurisdicció 
 
Les qüestions derivades de l'aplicació i interpretació d'aquest Conveni que no puguin 
ser resoltes per la Comissió de Seguiment prevista en el pacte sisè d’aquest Conveni, 
restaran sotmeses a la jurisdicció contenciosa administrativa. “ 
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Considerant que pels veïns del municipi és un avantatge poder disposar del 
servei d’altres taxis de la comarca, es proposa 
 
Primer. Aprovar la proposta de conveni entre el Departament de Política 
Territorial i Obres Públiques i els Ajuntaments de la comarca que s’hi 
adhereixin per a la prestació del servei de taxi en l’àmbit territorial d’aquests 
municipis, d’acord amb la minuta que s’ha transcric en la part expositiva. 
 
Segon. Autoritzar la Sra. alcaldessa perquè firmi aquest conveni. 
 
Tercer. Notificar aquests acords al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques i al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 En aquest apartat es produeixen les següents intervencions: 
 
--- Sra. Monroy. Comenta que va veure una notícia al Regió 7 sobre el pavelló i 
demana si hi ha novetats. 

Li respon la Sra. alcaldessa que continuen esperant que l’Institut Català 
de Finances passi els diners a la Generalitat, però no hi ha cap canvi 
substancial. 
 
--- Sra. Cortés. Demana què se’n sap de la depuradora. 
 Li contesta la Sra. alcaldessa que res de nou i que, en general, totes les 
que s’havien de fer estan encallades. Les notícies diuen que l’ACA només fa 
que pagar interessos i no destina res a obres. 
 
--- Sra. Cortés. La nova ubicació del concert de joves per la Festa Major li ha 
agradat perquè al nucli antic no s’ha sentit tant el soroll i no s’han embrutat els 
carrers. 
 El Sr. Caellas diu que la nova ubicació, en general, ha agradat i una 
prova és l’alta participació, que hauria estat superior si no hagués fet tan fred. 
 
--- Sra. Cortés. Diu que una persona usuària del Casal de joves li ha comentat 
que, en general, l’espai està molt brut. 
 El Sr. Caellas diu que més que brut hi ha “trasteria” que ha quedat per 
endreçar després de la Festa Major. També comenta que es va espatllar 
l’ascensor un dia que l’utilitzaven per baixar coses pesants. 
 La Sra. alcaldessa diu que faran netejar l’espai i es trucarà a l’empresa 
que fa el manteniment de l’ascensor perquè el reparin. 
 
--- Sr. Caellas. Comenta que a l’Ateneu hi ha un problema gran amb les goteres 
que cauen quan plou fort. 
 La Sra. Martí respon que ja s’ho han mirat l’arquitecte i un paleta i que el 
motiu és que les teules són dolentes i collades sense la separació suficient i 
quan plou molt l’aigua rebufa cap a dins; també hi té a veure els afegits que fa 
un parell d’anys s’hi van fer per posar els aparells d’aire condicionat. 
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--- Sra. Cortés. Diu que algú li va comentar que, durant les vacances, al centre 
de dia s’ha agafat gent de fora d’Avià i demana si això és veritat i perquè es va 
fer. 
 La Sra. Patrocini respon que es va tenir molt en compte que la gent que 
s’agafava estigués titulada i tingués una mínima experiència i a una segona 
pregunta de la Sra. Cortés, informa que actualment hi ha 19 persones usuàries, 
cosa que està molt bé. 
 
 Sense més assumptes ni intervencions, s’aixeca la sessió, del que jo el 
secretari certifico. 
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