
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 09/13 
 
Data: 25 de novembre de 2013 
Hora d’inici: 21:09 
Hora de finalització: 21:32 
 
Assistents: 
 
- 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 
 
Excusa l’assistència: 
- Llorenç Altozano Sevilla(CiU) (alcalde) 
 
 
 En absència del Sr. alcalde, per malaltia, presideix la sessió la 1ª tinent 
d’alcalde, Sra. Patrocini Canal, que declara oberta la sessió. Seguidament  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 (30 de 
setembre i 4 de novembre) 
 
 Tots els regidors han rebut amb anticipació l’esborrany de les actes; per 
això no es llegeixen. No hi ha esmenes i s’aproven per unanimitat 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2013 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió ordinària realitzada, el Sr. 
alcalde ha aprovat les resolucions que es resumeixen: 
 
--- 58/13, de 25 de setembre, concedint 3 llicències d’obres menors: 
*Exp. 29/13 – Jaume Prat Caballol, per fer una fossa de 2x2,50 m. per instal·lar 
filtre per depurar aigües residuals. Finca el Prat de Graugés 
*Exp. 30/13 – Palmira Pujols Mujal, per reparar façana a la Casanova de la 
Plana. 
*Renovació exp. 45/12 – Maria Garriga Orrit, per acabat l’escala interior del C. 
Sant Isidre,14 
--- 59/13, de 25 de setembre, encarregant al Consell Comarcal que incorpori 
projecte municipal “Manteniment bàsic dels equipaments municipals” a la 
sol·licitud de subvenció per a la contractació de persones aturades. 
--- 60/13, d’ 1 d’octubre, sobre incoació d’expedient de baixa d’ofici de 14 
persones al padró municipal d’habitants. 
--- 61/13, d’ 1 d’octubre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades 
a la via pública, tercer trimestre de 2013. 
--- 62/13, de 3 d’octubre, donant l’assabentat a la societat Granja Jarc, SCP de 
la reorientació de l’explotació porcina de cicle tancat a engreix, a la finca “Frau 
de Vilajoana”. 
--- 63/13, de 4 d’octubre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 
*Exp. 33/13 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per obrir una cata a la vorera 
de l’av. Francesc Macià 9A per a connexió de 1 ramal. 
*Exp. 35/13 – M. Alba Fígols Puigoriol, per canviar els armaris i la rajola de la 
cuina al C. Mig de Graugés, 4,1r. 
--- 64/13, de 23 d’octubre, concedint 1 llicència d’obra menor: 
*Exp. 32/13 – Maria Vilalta Casellas, per arreglar els degoters de la teulada del 
garatge, al C. Vell de Graugés. 
--- 65/13, de 12 de novembre, requerint el Sr. Bernardí Casals la suspensió de 
les obres que es realitzen a la finca Vilamarí relacionades amb l’activitat de 
cable esquí. 
--- 66/13, de 18 de novembre, requerint el Sr. Josep M. Canudas la suspensió 
de les obres que es duen a terme al cobert de la finca “Cal Temporal”, donant 
un termini d’audiència. 
 
 El Ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
3 – RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN SOBRE LA 
DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN POLÍTIQUES ACTIVES A FAVOR DE 
L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 
 
 La Junta de Govern local, en sessió de 21 d’octubre de 2013, va adoptar 
el següent acord: 
 
“6.1 - DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES EN POLÍTIQUES ACTIVES A 
FAVOR DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ 
 



Donat que actualment des del Departament d’Empresa i Ocupació de la 
Generalitat de Catalunya la tendència és la de convocatòria de polítiques 
actives a partir de dos procediments, el de concurrència competitiva, però cada 
vegada més establint sistemes de repartiment per municipis. 
 
Donat que “el sistema de repartiment per municipis”, com el seu nom indica, 
implica la distribució municipal dels recursos, a partir de què els ajuntaments i 
els consells comarcals puguin ser entitats beneficiàries o bé les entitats 
dependents o vinculades a aquestes, entenent doncs com entitat depenent o 
vinculada la que està constituïda per aquests ajuntaments i/o consells 
comarcals.  
 
Donat que la comarca del Berguedà en aquests últims mesos ha estat fent un 
gran esforç de racionalització d’estructures i concertació per tal que tota la 
promoció econòmica comarcal es gestioni des de la recent creada Agència de 
Desenvolupament del Berguedà, constituïda aquesta per 30 dels 31 
ajuntaments que integren la comarca, el propi Consell Comarcal i els agents 
socials del territori.  
 
Per unanimitat , s’acorda:  
 
Primer:  Delegar les competències en polítiques actives a favor de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà de la qual en forma part aquest ajuntament per 
tal que sigui aquesta entitat qui pugui participar en les convocatòries, 
especialment aquelles que estableixen sistemes de repartiment per municipis 
per part del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Segon: Encarregar la provisió i prestació de les polítiques actives a l’Agència 
de Desenvolupament del Berguedà, de manera que aquesta pugui implementar 
projectes propis com a entitat beneficiària i tots aquells que impliquin encàrrec 
de gestió municipal d’acord amb les especificitats de cada convocatòria.  
 
Tercer:  Notificar aquests acords a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà per tal que ho pugui comunicar al Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Quart: Ratificar aquests acords en el proper Ple municipal que aquest 
Ajuntament celebri. “ 
 
 Considerant que l’acord està ben fonamentat i justificat, es proposa 
l’adopció  del següent acord : 
 
ÚNIC. Ratificar íntegrament l’acord de la Junta de Govern de l’Ajuntament 
d’Avià de data 21 d’octubre de 2013 sobre delegació de competències en 
polítiques actives a favor de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 



4 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT 02/13 DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 19 de febrer de 2013, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2013, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
Durant l’any en curs la Diputació de Barcelona ha ingressat una subvenció 
ordinària de 74.000 € que es pot destinar a complementar aquelles aplicacions 
pressupostàries que es preveu tinguin dificultat per comptabilitzar-hi totes les 
operacions que es realitzin durant l’any. Per això, es proposa distribuir aquesta 
subvenció en 8 aplicacions diferents, tal com consta a l’annex. Tanmateix, de 
la inversió feta l’any passat amb la creació del camp de futbol-7 va quedar una 
part que es facturà el 2013, sense que al pressupost hi hagi partida adequada, 
amb la qual cosa procedeix destinar-hi una part del romanent de tresoreria 
positiu per a despeses generals de la liquidació de 2012. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 2/13 de modificació del pressupost 
municipal de 2013, mitjançant l’ampliació de crèdits del pressupost de 
despeses per un import total de 74.000 € i la concessió de crèdit extraordinari 
per import de 20.451,48 €, els quals procedeixen de majors ingressos i del 
romanent de tresoreria de la liquidació de 2012. 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no 
es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE REGULARITZACIÓ 
COMPTABLE PER DEPURACIÓ DE DRETS RECONEGUTS I ANUL·LACIÓ 
D’OBLIGACIONS RECONEGUDES D’EXERCICIS TANCATS 
 
Atès l’informe de la intervenció municipal en el qual proposa a aquest Ple 
municipal la regularització comptable per depuració de drets reconeguts (RD) i 
l’anul·lació d’obligacions reconegudes (ADO), dels exercicis tancats de 2010 a 
2012. 
 
Les regularitzacions que es proposen són les següents: 
 
 
 



Relació de drets pendents de cobrament que s’han de depurar a la 
comptabilitat: 
 
Per duplicitat:  
Aplicació Descripció Import (€) Motivació 
2010.45001 Conveni amb l’ICS pel 

manteniment del dispensari 
5.093,28 Operació comptabilitzada 

dins l’exercici 2011 
2012.46102 Subv. ordinàries Diputació. 

Cultura 
5.500,00 Subvencions ingressades i 

comptabilitzades el 2012 
2012.46103 Subv. ordinàries Diputació. 

Esports 
1.036,00 Subvenció  ja ingressada i 

comptabilitzada el 2012 
2012.46105 Subvencions ordinàries 

Diputació. Medi Ambient 
2.040,00 Subvenció  ja ingressada i 

comptabilitzada el 2012 
 TOTAL 13.669,28  
 
Anul·lació de documents ADO (reconeixement d’obligacions) per 
regularització: 
 
Per duplicitat: 
Aplicació Descripció Import (€) Motivació 
2010.92.6361 Fotocopiadora per a 

oficines 
3.242,75 Operació comptabilitzada 

a part dins el 2011 
2011.33.6003 Arranjament Molí de 

Minoves, fase A 
7.499,99 Previsió de despesa 

comptabilitzada dues 
vegades 

 TOTAL 10.742,74  
 
 
En ús de les atribucions que li han estat conferides a aquest Ple, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer:  Aprovar inicialment l’expedient de regularització comptable, per 
depuració de drets reconeguts (RD) i anul·lació d’obligacions reconegudes 
(ADO) corresponent als exercicis 2010 a 2012. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 30 
DIES, comptats a partir de l’endemà de la inserció de l’anunci corresponent al 
Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
Tercer: Finalitzat aquest termini, si no es produeixen reclamacions i/o 
al·legacions, l’acord inicial esdevindrà definitiu sense necessitat d’un nou acord 
plenari. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 Abans de passar a la discussió del punt següent, la Sra. Patrocini Canal 
diu que no intervindrà en el debat i votació de l’assumpte, ja que ella viu prop 
de la zona i no vol que es puguin mal interpretar els seus comentaris. 
 
 Llegeix la proposta d’acord la regidora d’Urbanisme Sra. Elisenda Martí. 



6 – ASSABENTAT DE L’AVANÇ DE MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM 
AL SECTOR PM-2 “NUCLI HISTÒRIC” 
 
Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent, publicat al DOGC el 
12 de juliol de 2011, proposa dins del nucli antic el desenvolupament del sector 
PM-2 “Nucli històric”, preveient la transformació de les terres de conreu 
situades a l’est del nucli històric en una zona residencial. 
 
Atès que la inclusió d’aquest sector dins del POUM va comportar les queixes 
dels veïns de la zona perquè d’una manera molt majoritària eren contraris a 
aquesta previsió, presentant-se el 22 de juliol de 2009, durant el termini 
d’exposició pública, un escrit subscrit per 49 persones, demanant que no es fes 
aquesta previsió. 
 
Atès que el sistema de desenvolupament previst és el de reparcel·lació, en la 
modalitat de cooperació, no es considera que, en el context econòmic actual, 
l’Ajuntament tingui capacitat, ni ara ni a curt termini, per a promoure aquest 
sector. 
 
Atès que el tècnic municipal, d’acord amb les orientacions donades per l’equip 
de govern, ha redactat un document previ per elevar una consulta  als tècnics 
de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en el qual 
s’opta per desclassificar la major part del sector, tornant a la classificació de sòl 
no urbanitzable els camps i horts actuals, tal com ja preveien les Normes 
Subsidiàries de 1996, eliminant també el vial de tancament (Travessia del 
Padró) pel cost econòmic en l’obtenció dels terrenys i la impossibilitat 
d’eixamplament del carrer Catalunya. Tanmateix es manté un petit sector (a 
tocar el carrer Padró i Camí de Santa Maria), per tal de millorar aquell tram. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar l’assabentat i la conformitat al document previ a la modificació 
puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal al sector PM2 “Nucli històric”. 
 
Segon. Demanar a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
un pronunciament previ a la tramitació formal de la modificació. 
 
 La proposta és aprovada per 6 vots a favor (SA i CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM), no participant en la votació la Sra. Canal 
 
 En el torn d’intervencions la Sra. Cortés demana perquè es modifica una 
part del sector i una altra part no. 
 La Sra. Martí respon que hi havia una illa de cases que quedava d’una 
forma molt estranya i es vol millorar aquest tros de carrer, ja que no es fa tota la 
travessia. 
 La Sra. Cortés opina que mirant els plànols sembla que no tingui massa 
sentit, perquè si es feia el vial es donava una sortida per Cal Titó i ara només 
es podrà donar la volta pel darrera. 
 



 La Sra. Martí diu que hi ha un carrer que ja té un eixamplament  i es 
preveu poder-lo continuar en tot el recorregut circular i obrir una altra sortida al 
carrer Padró i arreglar la illa. Afegeix que si es desenvolupa aquesta illa, també 
hi haurà necessitat d’aquest vial. 
 La Sra. Cortés manté la seva opinió de que no té sentit deixar 
programada aquesta illa i diu que s’abstindran en la votació perquè tant ella 
com la Sra. Monroy havien votat a favor del POUM actual, però tampoc volen 
votar ara en contra d’aquesta modificació. 
  
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. Cortés diu que no tenen cap pregunta en concret, però 
escoltaran si els volen explicar alguna cosa des de l’equip de govern. 
 La Sra. Patrocini Canal explica que s’està treballant en la primera part de 
la segona fase del pavelló, que inicialment s’està fent el que s’havia presentat i 
que en lloc de pavelló se n’haurà de dir pista coberta, perquè és el que acabarà 
essent, de moment. 
 La Sra. Cortés demana si la teulada ha donat problemes, responent la 
Sra. Canal que no. 
 
 La Sra. Cortés demana si els veïns de Graugés estan contents amb el 
local que tenen, ja que ella hi va anar a tocar i es queixaven dels arbres que 
treuen visibilitat, tampoc li agraden les bigues verticals que hi ha davant dels 
vidres. 
 La Sra. Canal i el Sr. Roca comparteixen aquesta visió, afegint que el 
local està mal pensat, posant com exemple que per fer una botifarrada cal 
donar tota la volta i si plou queden ben molls, com passà per la Festa Major. 
 Les Sres. Cortés i Monroy recorden que en el moment de fer el projecte 
es va parlar amb l’Associació de veïns i els seus representants eren presents a 
reunions amb  l’arquitecte i l’alcalde, però reconeixen que no va quedar com 
esperaven. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


