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    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 04/12 
 
Data: 16 de juliol de 2012 
Hora d’inici: 21:05 
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 21/05/2012  
 
 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 16 DE JULIOL DE 2012 
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2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 S’informa al Ple que des de l’anterior sessió plenària, s’han dictat les 
següents resolucions d’alcaldia : 
- 37/12, de 16 de maig, anul·lant 13 rebuts de l’IBI d’urbana per atendre 
convenis urbanístics o canvis de qualificació urbanística. 
- 38/12, de 17 de març, atorgant 3 llicències d’obres menors: 

*Exp. 24/12 – Ramon Junyent, SL, per acabats interiors de la planta 
sotacoberta del C. Jacint Verdaguer, 2C 
*Exp. 27/12 – Rosa M. Marigot Fernández, per canviar rajoles del bany i 
cuina al C. Abat Oliba, 16 
*Exp. 28/12 – Josep Martínez Folga, per reforma de la cuina i dels banys 
a l’av. Antoni Gaudí, 27B 

- 39/12, de 1 de juny, suspenent el cobrament d’un rebut de l’IBI d’urbana, 
pendent de resolució de subsanació de discrepàncies. 
- 40/12, de 13 de juny, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades 
a la via pública, 1r. trimestre de 2012. 
- 41/12, de 14 de juny, anul·lant un rebut de l’IBI d’urbana, per error en la 
superfície imputada. 
- 42/12, de 14 de juny, atorgant 1 llicència d’obra menor: 

*Exp. 35/12 – Josep Rosas Creu, per canviar les canals de la casa del C. 
Flor de la Muntanya, 21 

- 43/12, de 20 de juny, atorgant llicència de primera ocupació a Construccions 
Beravi, SL, per la construcció de quatre cases unifamiliars agrupades al Camí 
de Santa Maria, 48 
- 44/12, de 25 de juny, concedint al Sr. Josep Sala i Parera llicència municipal 
de divisió horitzontal de l’edifici situat al Camí de la Torre núm. 12 
- 45/12, de 26 de juny, contractant a 3 persones per a realitzar substitucions 
durant la temporada de vacances del centre de dia i dels serveis socials 
d’atenció domiciliària. 
- 46/12, de 27 de juny, donant l’assabentat de la modificació no substancial de 
l’explotació porcina de la finca Casanova de la Plana, a nom de Casellas Sala, 
SCP. 
- 47/12, de 4 de juliol, autoritzant a l’Organisme de Gestió Tributària perquè 
pugui cobrar sense recàrrec un rebut de la taxa de residus domèstics, a causa 
d’errada en la domiciliació. 
- 48/12, de 4 de juliol, autoritzant a l’Organisme de Gestió Tributària perquè 
pugui cobrar sense recàrrec un rebut de l’IBI d’urbana, perquè no es va notificar 
en voluntària. 
- 49/12, de 4 de juliol, atorgant 1 llicència d’obra menor: 
 *Exp. 31/12 – Josefa Subirana Capdevila, per fer un repàs a la teulada, 
al C. Sanglas, 17 de la Plana. 
- 50/12, de 5 de juliol, aprovant una liquidació puntual del preu públic del servei 
de menjador escolar, per no haver satisfet dos rebuts de 2011. 
- 51/12, de 6 de juliol, aprovant 4 liquidacions per la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 
- 52/12, de 9 de juliol, aprovant 2 liquidacions de la taxa per les reserves de via 
pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies, any 2012. 
- 53/12, de 10 de juliol, suspenent les obres que es realitzen al cobert de 
l’Hostal del Gran Nom, per no adequar-se a la llicència concedida. 
 No es produeixen intervencions al respecte 
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3 – APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1/1/2012 
 
 Atès que des de la Diputació de Barcelona s’han tancat els processos de 
depuració d’inscripcions al Padró municipal d’Habitants a data 1 de gener de 
2012. 
 Atès que el resultat d’aquesta gestió ha de ser aprovada durant 
l’exercici, de conformitat amb l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de 11/07, 
segons  la redacció donada pel Reial Decret 2612/1986, de 20/12. 
 Es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar com a xifra de població oficial a 1 de gener de 2012 la de 2259 
habitants. 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – RATIFICACIÓ DE L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL SOBRE LA 
SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’ICASS I L’AJUNTAMENT D’AVIÀ PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN 
DEPENDENT, A AVIÀ 
 
 La Junta de Govern local, en sessió de 2 de juliol de 2012, adoptà 
l’acord que es transcriu a continuació : 
 
“En data 1 de desembre de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del 
servei del Centre de dia per a gent gran dependent, a Avià.  
 
Aquest conveni estableix les condicions i pactes per a la prestació del servei de 20 
places  d’acolliment diürn per a persones grans dependents al centre de dia “Centre de 
dia i serveis d’Avià” i va ser prorrogat en data 29 de novembre de 2011, amb vigència 
fins el 31 de desembre de 2012, si bé es pot prorrogar amb pròrrogues expresses per 
anys successius fins l’any 2015. 
 
Atès que la voluntat municipal és prorrogar el conveni durant l’any 2013, per 
unanimitat, s’acorda: 
 
Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la renovació, des de 
l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2013, del conveni de col·laboració 
interadministrativa signat l’1 de desembre de 2009 i prorrogat el 29 de novembre de 
2011 entre aquest organisme i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del servei de 
Centre de dia per a gent gran dependent, a Avià. 
Segon. Autoritzar a la Sra. alcaldessa la signatura de l’addenda al conveni i qualsevol 
altre document que sigui necessari al respecte 
Tercer. Donar compte d’aquest acord en el primer ple ordinari que realitzi la 
corporació, perquè sigui ratificat. “ 
 
Atesa la conveniència de ratificar aquest acord pel Ple de la corporació, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Ratificar integrament l’acord adoptat per la Junta de Govern  local, en 
sessió de 2 de juliol de 2012, sobre la renovació del conveni de col·laboració 
interadministrativa entre l’ICASS i l’Ajuntament d’Avià per a la prestació del 
servei de Centre de dia per a gent gran dependent, a Avià. 
Segon. Remetre aquest acord a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials 
perquè es tramiti la renovació del conveni per l’any 2013. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’AVIÀ AL PROTOCOL GENERAL DEL 
PLA “XARXA DE GOVERNS LOCALS 2012-2015” 
 
 La Diputació de Barcelona, en la seva sessió plenària de 31 de maig de 
2012, va aprovar el Pla “Xarxa de Governs Locals 2012-2015” 
 Aquest Pla és l’instrument preferent per a l’exercici de les funcions 
d’assistència i cooperació local de la Diputació de Barcelona i té per finalitat 
establir el marc general i la metodologia d’implantació de les actuacions i dels 
recursos que s’hi destinin. 
 En aquest Pla es preveuen 4 àmbits de concertació: 

a) Garantia de la prestació adequada de serveis públics locals 
b) Manteniment d’equipaments i infraestructures 
c) Reforçament de la solvència de les finances locals 
d) Creació d’equipaments i infraestructures 

Atès que l’article 16 del Pla estableix l’obligació dels ens d’adherir-s’hi 
per tal de poder concretar actuacions de col·laboració, es proposa l’adopció 
dels següents acords: 
Primer. Manifestar l’adhesió de l’Ajuntament d’Avià al Protocol General del Pla 
“Xarxa de Governs Locals 2012-2015” promogut des de la Diputació de 
Barcelona. 
Segon. Notificar aquest acord mitjançant la plataforma electrònica. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés demana quina 
planificació d’obres i peticions tenen, responent-li la Sra. alcaldessa que estan 
pendents de conèixer l’import aproximat que podran disposar. 
 
6 – APROVACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 
 
 Havent esgotat la seva vigència el Pla local de Joventut revisat pel 
període 2009-2011, que es va aprovar pel Ple de la corporació el 24 de 
novembre de 2009, des de la regidoria de Joventut, s’ha promogut la redacció 
d’un nou pla que abasti el període 2012-2015. 
 Aquest pla és imprescindible per poder optar a les subvencions que 
concedeix la Generalitat de Catalunya per aquesta finalitat i la seva redacció ha 
estat subvencionada per la Diputació de Barcelona. 
 Vista la documentació (diagnosi, disseny i pressupost) que engloba el 
pla, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Pla local de Joventut, pel període 2012-2015, 
d’acord amb la proposta de la regidoria de Joventut de la corporació. 
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Segon. Exposar el Pla al públic, pel termini d’un mes, amb publicació d’edicte 
en el Butlletí Oficial de la Província. 
Tercer. Considerar el Pla aprovat definitivament, si no es presenten 
al·legacions durant el període d’exposició pública. 
Quart. Autoritzar a la Junta de Govern local perquè pugui desenvolupar el Pla 
anualment amb les activitats que consideri més adients als objectius del Pla. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – APROVACIÓ DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL SERVEI DE 
MENJADOR ESCOLAR DE L’ESCOLA SANTA MARIA D’AVIÀ 
 
 Des de l’equip de govern s’ha considerat l’oportunitat, conveniència i 
necessitat de redactar un Reglament de règim intern pel funcionament del 
servei de menjador escolar de l’escola pública. 
 En la redacció de la proposta de Reglament s’ha demanat l’opinió a 
l’equip directiu de l’escola. 
 Vistes les disposicions legals que justifiquen l’existència d’aquest 
reglament i en regulen la seva aprovació: articles 7 i 25 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; art. 66 i 71 del Decret legislatiu 
2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya i article 63, 66 i 159, es proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el Reglament de règim intern del Servei de 
menjador escolar de l’Escola Santa Maria d’Avià. 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de trenta dies, amb inserció 
d’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i diari Regió 7, als efectes de la presentació de 
reclamacions, al·legacions o suggeriments. 
Tercer. Considerar aprovat definitivament aquest reglament, sense necessitat 
de nou acord, si durant el termini d’exposició pública no es presenta cap 
reclamació. 
Quart. Publicar el text íntegre del Reglament al BOPB una vegada estigui 
aprovat definitivament. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si feia falta, si és que hi havia 
algun problema. Pensa que potser no cal posar massa normes, però si serveix 
per algun motiu ho troba correcte. 
 Respecte el punt 5è, que parla dels requisits del monitor/a de lleure, 
proposa que el certificat d’higiene alimentària en vigor sigui obligatori. Al 
respecte li contesta el Sr. Altozano que ara no és un requisit tenir aquest 
certificat perquè costa més d’obtenir i només es pot demanar com a mèrit. 
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8 – APROVACIÓ DE MOCIÓ EN SUPORT DELS CENTRES ESPECIALS DE 
TREBALL I ELS SERVEIS D’INSERCIÓ A L’EMPRESA ORDINÀRIA 
 
En la situació actual de crisi, i davant el Projecte de Llei de Pressupostos 
Generals de l’Estat pel 2012, que redueix un 57% les partides en Polítiques 
Actives d’Ocupació, aquest Ajuntament considera prioritari promoure accions 
de protecció per als col·lectius més vulnerables, entre les quals es troben les 
persones amb discapacitat o trastorn mental amb especials dificultats d’inserció 
al mercat de treball.  

Aquestes accions de protecció tenen per objectiu la igualtat d’oportunitats en el 
desenvolupament dels seus drets com a qualsevol altre ciutadà. En particular, 
els Serveis d’inserció laboral a l’empresa ordinària i els Centres Especials de 
Treball,  han estat l’instrument fonamental d’inserció de treballadors amb 
discapacitat intel·lectual, trastorn mental o altres discapacitats severes. 

Per aquesta raó, aquest Ajuntament:  

1. Manifesta el reconeixement de la tasca realitzada pels Centres Especials de 
Treball i els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària per a la integració al 
mercat de treball dels col·lectius amb especials dificultats i considera que 
aquesta tasca és imprescindible en l’àmbit municipal per a l’exercici del dret 
al treball d’aquest col·lectiu. 

 
2. Insta al Govern de l’Estat a dotar el finançament establert normativament, 

incorporant criteris de discriminació positiva per als col·lectius amb 
discapacitat amb especials dificultats. 

 
3. Insta al Govern de la Generalitat a complementar i administrar els recursos 

necessaris per garantir el finançament dels Centres Especials de Treball i 
els Serveis d’inserció a l’empresa ordinària, d’acord amb criteris de 
discriminació positiva, i segons la moció aprovada per unanimitat al 
Parlament en la sessió del 22 de desembre de 2011. 

 
4. Urgeix a la creació d’un Pla català de polítiques actives per a les persones 

amb discapacitat, que contempli un model global que asseguri la continuïtat 
dels Serveis d’inserció laboral a la empresa ordinària, amb eines com el  
treball amb suport, i dels Centres especials de Treball, aprovada de forma 
consensuada amb el sector. 

 

Així mateix, aquest Ajuntament es compromet a: 

1. Manifestar la imprescindibilitat de què l’Estat aporti els recursos econòmics 
suficients per a donar compliment a allò que dicta la normativa en concepte 
de subvencions, a través d’una carta a la Ministra d’Ocupació i Seguretat 
Social, Fátima Báñez. 
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2. Potenciar clàusules socials en la contractació pública d’aquest mateix 
Ajuntament que permetin una discriminació positiva en la compra de serveis 
i productes que produeix el Tercer Sector i de manera especial els Centres 
Especials de Treball d’iniciativa social. Anualment farà pública una quota de 
reserva en aquest concepte. 

3. Establir un sistema de seguiment que permeti conèixer els contractes 
realitzats a partir de les clàusules socials i de manera especials els 
contractes reservats als Centres Especials de Treball. 

La proposta és aprovada per unanimitat 
 
9 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
10 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana qui serà el director tècnic de la 2ª 
fase del pavelló, responent-li la Sra. alcaldessa que encara no se sap i el Sr. 
Altozano que és un tema d’especial complexitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés comenta que al Carrer Portal les 
canaleres de Cal Gabarró fa temps que estan despenjades i tot i que se li havia 
comentat des de l’anterior ajuntament,  no hi ha manera que les arrangi; per 
això proposa que se li demani des de l’Ajuntament que les repari. També al 
carrer Portal diu que hi ha cables de telèfon que pengen des de que van fer les 
obres de millora del carrer. 
 El Sr. Altozano opina que és responsabilitat dels qui els van depenjar. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana quan costa a l’Ajuntament el We-
Decide, responent-li la Sra. alcaldessa que a Avià no costa res, però que als 
altres ajuntaments on ho estan implantant sí que cobraran. 
 La Sra. Cortés demana el cost del Ressò, responent-li l’alcaldessa que 
790 + IVA, més el treball de d, uns 1.200 € en total. 
 La Sra. Cortés diu que hi ha moltes faltes d’ortografia, faltes de 
compaginació, articles no signats, faltes de tipografia... i s’ofereix per ajudar-los 
perquè coneix el que costa tirar-lo endavant ja que s’hi havia dedicat molt al 
Ressò. Comenta que  l’anterior ajuntament havia intentat desvincular el Ressò 
de l’Ajuntament i per això havien editat els Butlletins d’informació, i opina que 
seria millor fer-ho així, tot i que ja sap el que costa anar al darrera de les 
entitats perquè donin 
 El Sr. Caellas diu que tornar a incloure la informació municipal al Ressò 
s’ha fet per estalviar diners i es mirarà de millorar-lo. 
 La Sra. Martí comenta que ja es pensaven que el primer número sortiria 
una mica  ‘aixi’ns’ però quan ja en tens un pots anar fent correccions. 
 La Sra. alcaldessa diu que tindran en compte l’oferiment de col·laboració 
de la Sra. Cortés. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió del que jo el secretari certifico  


