
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 06/13 
 
Data: 15 de juliol de 2013 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:30 
 
Assistents: 
 
- Llorenç Altozano Sevilla(CiU) (alcalde) 
- Patrocini Canal i Burniol (SA)  
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU) 
- Santiago Roca i Roig (CiU) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 El Sr. president declara oberta la sessió i es passen a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (27/05/13 
i 10/06/2013) 
 
 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, les actes s’aproven per unanimitat. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió ordinària, s’han aprovat les 
següents resolucions d’alcaldia: 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 15 DE JULIOL DE 2013 

 



- 32/13, de 24 de maig, atorgant 2 llicències d’obres menors: 
 * Exp. 14/13 – Hidroelèctrica de la Plana, per construcció de rampa a 
tocar la palanca del canal; fer una barrera per impedir l’accés de la fauna al 
canal i instal·lació de clabejat soterrat, a la minicentral hidroelèctrica de la 
Plana. 
- 33/13, de 27 de maig, interposant recurs d’empara contra la sentència del 
Tribunal Suprem referent a recurs de Telefónica Móviles España, SA contra 
l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini 
públic. 
- 34/13, de 4 de juny, contractant la Sra. Naziha Tanani del 4 al 12 de juny i del 
22 de juny a l’1 d’octubre, per fer les suplències de les cuidadores del centre de 
dia i de serveis. 
- 35/13, de 7 de juny, contractant la Sra. Concepció Parera per fer les 
suplències de treballadores familiars del 10 al 28 de juny. 
- 36/13, de 11 de juny, sobre delegació de competències en els regidors 
municipals. 
- 37/13, de 11 de juny, nomenant els tinents d’alcalde. 
- 38/13, de 11 de juny, atorgant 2 llicències d’obres menors: 
 * Exp. 16/13 – Ramon Parera Giralt, per reparació de coberta i façanes 
de cobert a la casa Lluert de Clarà. 
 * Exp. 18/13 – Ramon Casals Pagerols, per acabat exterior de la façana 
lateral amb muntatge de bastida, al C. Padró, 2 
- 39/13, de 20 de juny, concedint llicència municipal d’obra menor al Sr. Ramon 
Mas Salvans, per l’apuntalament i consolidació estructural de façana al C. 
Portal 37. 
- 40/13, de 25 de juny, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades 
a la vida pública, pel període del segon trimestre de 2013. 
- 41/13, de 25 de juny, autoritzant el canvi de nom de la llicència municipal 
ambiental de l’explotació ramadera situada a la finca “Cal Candi”, passant a 
nom del Sr. Josep Fígols Feliu. 
- 42/13, de 25 de juny, donant l’assabentat al canvi de titularitat de l’activitat de 
bar restaurant Padró, que passa a nom del Sr. Carles Guitart Tarrés. 
- 43/13, de 27 de juny, contractant, de forma interina, la Sra. Sara Méndez 
Flores per cobrir un lloc de treball de treballadora familiar del SAD, a mitja 
jornada. 
 
 El Ple es dóna per assabentat. 
 
 Intervé la Sra. María del Agua Cortés demanant perquè s’han contractat 
dues treballadores familiars, contestant la Sra. Patrocini Canal que una és per 
substituir a una treballadora malalta i l’altra és per fer les suplències durant les 
vacances de les treballadores titulars. 
 
 La Sra. Cortés s’interessa també pel recurs d’empara interposat contra 
sentència del Tribunal Suprem, responent el secretari que l’assumpte prové 
d’un contenciós administratiu que va presentar Telefònica contra l’ordenança 
que permet fer pagar a les operadores de telefonia mòbil i que ha guanyat, en 
part, perquè el tribunal diu que només han de pagar les societats propietàries 
de les antenes. S’està pendent de saber si accepten el recurs. Tot està portat 
pels assessors de l’Organisme de Gestió Tributària. 



3 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS DE L’ESPUNYOLA I D’AVIÀ 
 
 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 29 de maig de 2013, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Avià i de l’Espunyola i es van 
reconèixer les fites següents: 
Fita 1: se situa a uns dos-cents metres a l’est del cim de Sant Salvador. Aquesta fita 
també és comuna al terme municipal de Capolat. Les coordenades UTM ETRS89 31T 
són: X:399392,4 i Y:4657303,3. 
Fita 2: se situa a uns cent seixanta metres al sud de l’Hostal de Gran Nom i a uns deu 
metres del marge est de la carretera de Berga a Solsona C-26. La línia de terme 
reconeguda entre les fites primera i segona segueix la poligonal definida per 5 punts i 
les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:400200,1 i Y:4657066,7. 
Fita 3: se situa al marge del camí que va a cal Saboia, i a uns vuitanta metres al nord-
oest de la Font de la Cristió. La línia de terme reconeguda entre les fites segona i 
tercera segueix la divisòria d’aigües en la qual es troben totes dues. les coordenades 
UTM ETRS89 31T són: X:401099,2 i Y:4657006,8. 
Fita 4: se situa al nord de la partida del Boïgots de la Bauma, a l’indret conegut com a 
la Roca del Mill, i a uns quaranta-cinc metres a l’oest del marge del camí. La línia de 
terme reconeguda entre les fites tercera i quarta segueix la poligonal definida per 69 
punts. 
Aquesta fita és també comuna al terme municipal de Montclar. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X:401261,2 i Y:4656309,8. 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 29 de maig de 2013, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de l’Espunyola. 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  
perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
4 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ A FAVOR DE DECLARAR LA FESTA DE 
SANT JOAN COM LA FESTA NACIONAL DELS PAÏSOS CATALANS 
 
Atès que els Focs de Sant Joan s’han celebrat des de fa segles arreu dels 
territoris de parla catalana, des del nord dels Pirineus fins al sud del País 
Valencià, passant per les Illes Balears, la Franja, Andorra i l’Alguer. 
 



Atès que els Focs de Sant Joan, encesos amb la Flama del Canigó des de 
1966 ençà, han contribuït com cap altra festa a conservar i transmetre les 
tradicions pròpies de la nostra nació. 
 
Atès que la celebració dels Focs de Sant Joan ha tingut sempre un caràcter 
social, col·lectiu i cerimoniós, fet que explica la seva continuïtat al llarg dels 
segles i la seva vigència actual, una vigència que l’ha fet sobreviure a les 
diverses situacions polítiques i socials i superar períodes històrics molt difícils al 
llarg del temps. 
 
Atès el fet que la Festa de Sant Joan, festa arrelada en la major part dels 
territoris que conformen els Països Catalans, pot contribuir a recuperar el sentit 
de nació d’una comunitat història com a símbol d’esperança. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de la corporació d’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar suport a la iniciativa de reconèixer oficialment la Festa de Sant 
Joan com a Festa Nacional dels Països Catalans. 
 
Segon. D’una banda, demanar als governs dels respectius territoris de parla 
catalana que prenguin en consideració la iniciativa de declarar la Festa de Sant 
Joan la Festa Nacional dels Països Catalans, ja que és una tradició popular 
arrelada en una de les tradicions més antigues d’aquests territoris. I de l’altra, 
demanar-los que emprenguin les accions necessàries per fer-la efectiva. 
 
Tercer. Impulsar, facilitar i fer difusió de la festa de rebuda de la Flama del 
Canigó a la nostra localitat. 
 
Quart. Fer arribar aquest acord a Òmnium Cultural. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (Patrocini Canal – Ramon 
Gangolells – Elisenda Martí – Albert Caellas – Josep Bertran – Marc Graus i 
Santi Roca), 2 vots en contra (María del Agua Cortés i Rosalia Monroy) i 2 
abstencions (Llorenç Altozano i David Vidal). 
 
 En el torn d’intervencions la Sra. Cortés, com a opinió particular, 
considera que es tracta d’una moció reincident, que s’havia plantejat primer per 
Convergència arreu de Catalunya i pensa que ha de fer una sèrie de 
consideracions històriques. No es tracta d’una festa que només se celebri a 
Catalunya o als Països Catalans perquè se celebra el solstici d’estiu i es fan 
fogueres a Galícia, Extremadura, Finlàndia, Noruega, als Estats Units... 
 Estaria d’acord en que es tries un altre dia, però aquest de Sant Joan, 
que se celebra molt a llocs concrets com Ciutadella, no li sembla bé. 
  
 El Sr. Altozano diu que es tracta d’una festa pagana reconvertida i que, 
està una mica en la línia de la Sra. Cortés. 
  
 Finalment, la Sra. Cortés considera que des de l’Ajuntament és més 
important treballar per coses que beneficiï la gent, com la formació dels aturats 
o la promoció de cooperatives, en lloc d’aprovar mocions d’aquest tipus. 



5 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de que s’aprovi, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre 
del dia, es passa a debatre la següent moció: 
 
5.1 - MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR 
 
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat 
democràticament la voluntat d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el 
progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de tota la ciutadania, i per 
reforçar la cultura pròpia i la seva  identitat col·lectiva. 
 
Davant l’actual situació de bloqueig polític, financer, social, cultural i lingüístic 
de Catalunya en el si de l’Estat Espanyol, el poble de Catalunya i les seves 
institucions han expressat la voluntat de decidir el futur polític de Catalunya a 
través de diverses formes: les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 
sota el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 
2012 sota el lema «Catalunya nou Estat d’Europa», la resolució del Parlament 
de Catalunya, de data 27 de setembre de 2012, la qual constatava la necessitat 
que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament el 
seu futur col·lectiu mitjançant una consulta, la Declaració de sobirania i el dret a 
decidir del poble de Catalunya adoptada pel Parlament el passat 23 de gener 
de 2013. 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir, al Parlament de Catalunya, el Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, una cimera que vol facilitar la participació de la 
societat civil en el procés cap a la celebració d’una consulta sobre el futur 
polític de Catalunya. A aquesta reunió constituent, presidida pel president de la 
Generalitat, Artur Mas, hi van ser presents una quarantena de persones en 
representació de partits polítics, associacions municipalistes i entitats culturals, 
cíviques, ciutadanes, empresarials i sindicals. 
 
El dret a decidir és un objectiu de país i, com a tal, ha de buscar el compromís i 
la corresponsabilitat de tots els agents per tal que se’l facin seu i impulsin 
l’expressió democràtica de tots els catalans i catalanes el dia que es celebri la 
consulta. Aquest suport majoritari és el que donarà legitimitat al procés i té la 
seva base en la llibertat d’expressió de qualsevol poble recollida en tots els 
tractats internacionals. 
 
El dret a decidir garanteix un procés democràtic, transparent i de respecte a la 
pluralitat d’opinions de la societat. El pronunciament del poble de Catalunya ha 
de ser, única i exclusivament, l’expressió majoritària de la voluntat dels seus 
ciutadans i ciutadanes. Per tot això, els grups municipals de Som Avià i CiU 
proposen al Ple Municipal els següents  
 
ACORDS 

1- Adherir-se al PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR a través de la 
Plataforma www.dretadecidir.cat 

http://www.dretadecidir.cat/�


2- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin també a aquest procés democràtic de l’exercici al dret a decidir  i 
a la celebració d’una consulta sobre el futur polític de Catalunya. 
 

3- Enviar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de 
Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.  

 
La proposta és aprovada per 10 vots a favor i 1 abstenció (Sra. Monroy) 

 
 En el torn d’intervencions,  la Sra. Monroy diu que està en la línia del que 
comentava la Sra. Cortés, que passem moments crítics i tenim problemes molt 
greus com per portar a aprovar aquest tipus de propostes. Es considera 
nacionalista, la senyera és la seva bandera, però no independentista i, per això, 
s’abstindrà. 

El Sr. Altozano diu que és una posició respectable, que entén que la 
moció no es posiciona en contra o a favor de la independència i que la base de 
l’Associació de Municipis per la Independència és poder demanar a la gent quin 
camí es vol seguir. 

La Sra. Monroy reitera la seva posició, de que es tracta d’un debat 
polític, ideològic i que hi ha d’altres temes importants dels que parlar. 

El Sr. Altozano opina que es tracta d’un debat ciutadà, que sobrepassa 
el polític i que, malauradament, els greus problemes que pateix la societat 
tampoc es podran resoldre des d’aquí. 
 
6 – PRECS I PREGUNTES 
 
 Pren la paraula la Sra. María del Agua Cortés, demanant si, en relació 
amb el pavelló, ja han “apretat” a la Diputació. 
 El Sr. Altozano diu que sí que ho han fet una mica, però que van 
“justets”, tot i que és l’únic lloc on es pot anar a “rascar” alguna cosa. 
 
 La Sra. Cortés comenta que ja ha vist que s’ha fet el tancament 
econòmic i demana per on es passa de comptabilitat, responent el secretari 
que al mes d’abril. 
 
 La Sra. Cortés demana si hi ha cap novetat, responent el Sr. Altozano 
que avui han engegat les obres d’una part de la segona fase del pavelló, que 
tenen per finalitat utilitzar-lo com una pista coberta. 
 La Sra. Martí afegeix que es faran una part dels tancaments, es 
condicionarà l’accés i es  tancarà la coberta, modificant segurament el projecte, 
ja que estava previst amb vidre i sense poder tancar tot el pavelló, seria perillós 
pel vent. S’estudia un tancament amb reixat que permeti la ventilació. 
 El Sr. alcalde diu que preveu que aquesta fase s’acabi a finals d’any. 
 
 La Sra. Cortés demana si es disposa de res per continuar les obres 
després d’aquesta fase. 
 El Sr. Altozano i la Sra. Canal diuen que es va anul·lar la proposta de 
segon conveni amb el Servei Català d’Esports, perquè es comptava 
l’endeutament com a municipal i ni que les quotes les pagués la Generalitat, 



calia demanar el crèdit des de l’Ajuntament. El Sr. Altozano afegeix que tot i 
que és l’únic sistema de finançament que utilitza actualment la Generalitat, li 
sembla una manera poc elegant d’actuar. 
 
 La Sra. Cortés demana si se’n sap res de l’ampliació de l’escola 
 Li respon la Sra. Canal que en l’última visita, el delegat va dir que hi 
havia moltes altres escoles que necessitaven actuacions abans de la d’Avià, 
que està molt ben mantinguda i fa goig de veure. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


