
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 04/13 
 
Data: 27 de maig de 2013 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 21:32 
 
Assistents: 
 
Alcalde accidental: 
- Llorenç Altozano Sevilla(CiU) 
Regidors: 
- 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 
 
Excusa l’assistència la Sra. Alcaldessa Patrocini Canal i Burniol 
 
 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 L’ ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (18/03/13) 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia de l’esborrany 
d’aquesta acta, motiu pel qual no es llegeix. 
 No trobant cap esmena a fer-hi, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 27 DE MAIG DE 2013 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de la darrera sessió ordinària, s’han dictat les 
resolucions d’alcaldia que es resumeixen a continuació: 
-18/13, de 28 de març, formulant incident de nul·litat d’actuacions contra la 
Sentència dictada per la secció segona de la Sala del Contenciós Administratiu 
del Tribunal Suprem, de data 15 de febrer de 2013, en el recurs de cassació 
número 5190/2010, interposat per Telefónica Móviles España, SA 
- 19/13, de 28 de març, atorgant llicència municipal d’obres menors a l’exp. 
14/13, demanada per la Sra. Meritxell Casadesús Traserra, per a la reforma de 
coberta de la granja a la finca Pla de Salvans. 
- 20/13, de 8 d’abril, contractant el Sr. Ismael Rodríguez Bueno com a xofer del 
servei de transport del Centre de dia i de serveis, amb una dedicació de 11 
hores setmanals. 
- 21/13, de 8 d’abril, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades a 
la via pública, període de gener a març de 2013. 
- 22/13, de 16 d’abril, adquirint la furgoneta de 2ª mà marca Opel, model 
Movano 2.5DCI, matrícula 2796-CJX a Motor Line, SL, pel preu de 5.200 € 
- 23/13, de 18 d’abril, donant l’assabentat a que la societat SAT Cal Serrador 
1433 CAT ha realitzat una modificació no substancial a l’explotació ramadera 
situada a “Cal Serrador”. 
- 24/13, de 23 d’abril, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 12/13 – Oriol Capdevila Gómez, per reforma de garatge al C. Mig 
de Graugés. 
* Exp. 13/13 – Matias Rodríguez Gómez, per enrajolar espai entre el 
garatge i l’habitatge; arrebossar la paret i pintar el forjat superior del 
garatge per evitar humitats, al C. Sanglas 4 baixos de la Plana. 

- 25/13, de 23 d’abril, donant l’assabentat a que la Sra. Maria Begoña 
Rodríguez Bueno exercirà una activitat innòcua de venda al menor de 
queviures al C. Sanglas 11 de la Plana. 
- 26/13, de 23 d’abril, contractant el Sr. Oscar Bautista Ramírez, com a operari 
de serveis, per cobrir la baixa per IT del treballador fix Sr. Josep Coronado 
Hernández. 
- 27/13, de 25 d’abril, requerint la Sra. P. B. perquè suspengui les obres de la 
Plaça Abat Oliba, 4, amb requeriment perquè demani llicència per a la 
legalització de les obres executades i la finalització de les mateixes. 
- 28/13, de 26 d’abril, autoritzant el canvi de nom de la llicència ambiental de 
l’explotació ramadera de la finca “Vilamarí”, passant a nom del Sr. Bernardí 
Casals Pagerols. 
- 29/13, de 9 de maig, concedint llicència d’obra menor a l’exp. 9/13, demanat 
pel Sr. Ramon Casals Pagerols, per reformar un espai en planta baixa al C. 
Padró núm, 2. 
- 30/13, de 16 de maig, anul·lant 14 rebuts de l’IBI, en aplicació d’un conveni 
urbanístic i a errors de qualificació urbanística. 
- 31/13, de 16 de maig, aprovant la liquidació del pressupost de la corporació 
de l’exercici de 2012. 
 
 El Sr. Altozano d’aquests decrets en destaca la compra d’una furgoneta 
de segona mà i la contractació d’un xofer a 11 h. setmanals pel centre de dia. 
 El Ple es dóna per assabentat 



3 – 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 
 
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 els 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 3 de desembre de 
2012, amb vigència fins el 31 de desembre de 2013, 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 2014, 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 2014, del conveni de 
col·laboració interadministrativa signat l’1 de desembre de 2009 i prorrogat el 3 
de desembre de 2012 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 persona que ocupi l’alcaldia la signatura de l’addenda al 
conveni i qualsevol altre document que sigui necessari al respecte 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 -  APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1/1/2013 
 
 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 
2013. 
 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 2289 
habitants. 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



5 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL 1ª DEL 
PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS. HOSTAL 
DEL GRAN NOM. 
 
 La Junta de Govern local, en sessió de 11 de març de 2013, va aprovar 
inicialment la modificació puntual primera del Pla especial urbanístic per a la 
identificació i la regularització de les masies i les cases rurals situades en sòl 
no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació, promoguda pel Sr. 
Ramon Comaposada Seuba, respecte la masia “Hostal del Gran Nom”. 
 La documentació ha estat exposada al públic pel termini d’un mes, 
segons edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de 4 
d’abril, al diari Regió 7 de 27 de març i a la pàgina web municipal, sense que 
s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions. 
 Durant aquest termini s’han demanat els informes preceptius als 
organismes competents en la matèria, de conformitat amb l’article 85.5 del 
Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, havent rebut informe favorable de: 

• Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme 
• Direcció General de Turisme 
• Direcció General de Desenvolupament Rural 

En el moment de redactar aquesta proposta d’acord, falta rebre els 
informes demanats a : Institut Geològic de Catalunya; Oficina Territorial d’Acció 
i Avaluació Ambiental; Serveis Territorials de Cultura i Direcció General de 
Carreteres, però havent transcorregut amb escreix el termini d’un mes, 
procedeix continuar la tramitació. 

Pel promotor i atenent l’informe de la Direcció General de Turisme, s’ha 
modificat la documentació tècnica en el sentit de canviar l’apartat 3.2 de la fitxa, 
substituint l’ús previst inicialment de turisme rural en la modalitat d’allotjament 
rural independent a l’habitatge pel de turisme rural en la modalitat masia o 
masoveria.  

D’acord amb la disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 
2/2008, de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que 
modifica l’article 22.2 c) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local, l’òrgan competent per a l’aprovació provisional del present pla 
especial és el Ple municipal.  

Per tot això, es proposa : 
Primer. Aprovar provisionalment la modificació puntual primera del Pla especial 
urbanístic per a la identificació i la regularització de les masies i les cases rurals 
situades en sòl no urbanitzable susceptibles de recuperació o preservació, 
promoguda pel Sr. Ramon Comaposada Seuba, respecte la masia “Hostal del 
Gran Nom”. 
Segon. Remetre l’expedient a la Comissió Territorial d’Urbanisme de les 
Comarques Centrals, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés, demana de que 
va la proposta,... si té a veure en que hi volen fer turisme rural. 
 



 La Sra. Elisenda Martí explica que està fent una ampliació de la casa pel 
seu fill i, a més, es rectifica un error que hi havia a la fitxa. De fet van començar 
les obres sense permís, perquè van demanar per un cobert, després se’ls hi 
van parar les obres i s’informà que si ho volia legalitzar calia modificar el 
catàleg i la referència al turisme rural és perquè abans la normativa preveia la 
figura d’allotjament rural independent i amb el canvi de la llei han canviat les 
modalitats. 
 La Sra. Cortés demana si amplien la casa ho utilitzen els volums 
construïts. 
 Li respon la Sra. Martí  que l’edifici ja hi era i ara el volen aixecar per 
donar-li ús d’habitatge. 
 
6 – INFORMACIÓ AL PLE DEL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2013 
 
Aquesta alcaldia, mitjançant Decret 31/13, de 16 de maig de 2013, ha aprovat 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2012, amb aquest resultat : 
- Drets reconeguts nets  ............................... 1.942.424,66 € 
- Obligacions reconegudes netes  ...............  1.794.498,98 € 
- Resultat pressupostari   .............................     147.925,68€ 
- Desviacions positives de finançament ......     126.000,00 €  
- Desviacions negatives de finançament ....      126.000,00 €  
- Despeses finançades amb romanent tres. .                    0  
 Resultat pressupostari ajustat ......      147.925,68 € 
 ========================================== 

L’estat de romanent de tresoreria general, ha quedat determinat per les 
següents quantitats : 
- Deutors pendents de cobrament fi exercici: 
D’ingressos, pressupost corrent ........      384.896,23 € 
D’ingressos, pressupostos tancats ....        77.226,17 € 
Ingressos pendents d’aplicar ..............     -    1.000,00 € 
Saldos de cobrament dubtós ..............       -  24.164,21 € 

Pendent de cobrament net  ................        436.958,19 € 
- Creditors pendents de pagament fi exercici: 
De despeses, pressupost corrent .......        185.664,29 € 
De despeses, pressupostos tancats ...          85.813,77 € 
D’altres operacions no pressupost. .....             42.578,60 €  

Pendent de pagament net  ...............          314.056,66 € 
- Fons líquids a la tresoreria ................            56.574,30 € 
- Romanent previ .................................           179.475,83 € 
- Romanent per a despeses amb f.afectat           -  126.000,00 € 
- Romanent per a despeses generals ...              53.475,83 € 
  =============================================== 
Atès el que disposa l’article 193.5 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Donar-se per assabentats de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2012, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 31/13, de 16 de maig. 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
 La Sra. Rosalía Monroy demana si ara quan es faci el canvi d’alcaldia es 
farà una situació de la tresoreria. 
 Li respon el secretari que es farà una acta d’arqueig. 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com va la comptabilitat ara, per 
quin mes s’està passant. 
 El secretari respon  que ara hi ha el mes de febrer tancat. 
 El Sr. Altozano considera que anar dos mesos enrere en la comptabilitat 
no està pas malament. 
 Les Sres. Monroy i Cortés comenten que s’havia arribat a portar al dia 
 El secretari indica que caldrà convocar la Comissió Especial de 
Comptes, on es pot entrar a mirar amb detall les aplicacions pressupostàries. 
 La Sra. Monroy diu que es pensava que calia fer la reunió abans de 
passar pel Ple. 
 El secretari respon que ara s’està donant compte de la liquidació, que 
després cal fer la reunió de la Comissió Especial de Comptes i després caldrà 
aprovar el Compte General, el que representa que són tres passos diferents. 
 
7 – PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. PATROCINI 
CANAL I BURNIOL AL SEU CÀRREC D’ALCALDESSA DE L’AJUNTAMENT 
D’AVIÀ 
 

En data d’avui ha presentat escrit de renúncia al seu càrrec d’alcaldessa 
de l’Ajuntament d’Avià la Sra. Patrocini Canal i Burniol, mantenint el càrrec de 
regidora, en compliment de l’acord de legislatura firmat amb el grup de 
Convergència i Unió l’any 2011. 

Segons l’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, la renúncia d’un regidor s’ha de fer efectiva per escrit davant del ple 
de la Corporació i segons l’article 40 del mateix Reglament, “l’alcalde pot 
renunciar al seu càrrec sense perdre per això la seva condició de regidor. La 
renúncia haurà de fer-se efectiva per escrit davant el Ple de la corporació, que 
haurà d’adoptar acord de coneixement dins dels deu dies següents.” El mateix 
article estableix que la sessió extraordinària per a l’elecció de nou alcalde se 
celebrarà dins dels deu dies següents a l’acceptació de la renúncia pel Ple. 

En conseqüència, proposo al ple de l’Ajuntament d’Avià l’adopció dels 
següents acords: 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. Patrocini Canal i 
Burniol, al seu càrrec d’alcaldessa de l’Ajuntament d’Avià, mantenint el càrrec 
de regidora. 
Segon.- Convocar ple extraordinari per a l’elecció de nou alcalde pel dia 10 de 
juny, a les 21 hores. Mentre no es faci aquesta elecció, la Sra. Canal exercirà el 
càrrec d’alcaldessa en funcions. 
 El Ple es dóna per assabentat. 



8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés comenta que en una acta de la junta de 
govern ha vist que dins les subvencions demanades a la Diputació s’ha tornat a 
demanar per refer el catàleg de masies, quan fa molt poc que es va aprovar. 
 El secretari respon  que davant la possibilitat de demanar suport tècnic 
per a modificacions del planejament municipal, l’arquitecte opinà que el 
document que porta certs problemes  és el catàleg de masies i per això s’envià 
la fitxa, tot i que no és massa probable que l’acceptin, pel poc temps que fa que 
s’ha aprovat. 
 
 La Sra. Rosalia Monroy pregunta per una subvenció que ha arribat de 
240.000 €, aclarint el secretari que es deu voler referir a una sol·licitud de 
subvenció per la urbanització de la plaça de l’església, dins del PUOSC . 
 
 La Sra. Monroy demana què és remena amb l’aigua, perquè surt ben 
blanca. 
 Li respon el Sr. Altozano que això és degut a que van netejar el dipòsit i 
els aquasònics han anat a tot drap. Igualment s’està millorant el 
subministrament d’aigua de tota la part baixa d’Avià. 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si s’ha canviat la instal·lació que 
travessava la carretera, responent el Sr. Altozano que li sembla que ja han 
tornat a tapar la rasa i tot.... es va fent les millores de mica a mica. 
 El Sr. Josep Bertran opina que amb l’ampliació de diàmetre que s’ha fet 
a la carretera, a Graugés l’aigua hi ha d’arribar amb més pressió. 
 La Sra. Monroy diu que hi ha dies en que n’hi ha molta i segons les 
hores molt poca. 
 El Sr. Altozano confirma que la pressió oscil·la arreu, segons el consum, 
especialment entre 7 i 9 del matí i a partir de les 8 del vespre. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, de que jo el secretari certifico. 


