
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 07/13 
 
Data: 30 de setembre de 2013 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 21:36 
 
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 L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (15/07/13) 
 
 Tots els regidors disposaven abans del ple d’una còpia de l’ esborrany 
d’aquesta acta, motiu pel qual no es llegeix. 
 Cal afegir entre els assistents el nom del regidor Sr. Santiago Roca Roig, 
que no consta, i treure el de la regidora que va dimitir Sra. Maria Muñoz 
Vilanova. 
 No trobant cap altra esmena a fer-hi, l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2013 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió plenària, per l’alcaldia s’han 
aprovat les següents resolucions: 
 
--- 44/13, de 2 de juliol, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra del pavelló 
poliesportiu municipal d’Avià, fase 2. 
--- 45/13, de 3 de juliol, concedint llicència municipal d’obres a l’exp. 19/13, a 
nom del Sr. Carles Guitart Tarrés, per la reforma parcial i pintat de la planta 
baixa de la Plaça Padró núm. 7 
--- 46/13, de 19 de juliol, delegant en la 1ª tinent d’alcalde les competències 
d’alcaldia entre el 23 de juliol i el 2 d’agost, per vacances. 
--- 47/13, de 29 de juliol, incrementant en 5 hores a la setmana el contracte de 
treball de la treballadora familiar Sra. M. Josepa Casas, per necessitats del 
servei. 
--- 48/13, d’ 1 d’agost, concedint 3 llicències d’obres: 
*Exp. 23/13 – Comunitat de Propietaris del C. Anselm Clavé, 6, per a la 
col·locació d’un envà pluvial. 
*Exp. 24/13 – Delfí Seuba Comellas, per enrajolar els balcons del 2n. pis del C. 
Ponent, 5 
*Exp. 26/13 – Francesc Muxí Puig, per canviar el terra i la barana del terrat a la 
Casa Muxí, de Cal Rosal. 
--- 49/13, de 13 d’agost, concedint llicència d’obres a l’exp. 28/13, demanat pel 
Sr. Ramon Prat Canal, per la reparació de la teulada d’un cobert agrícola a la 
Finca Cal Miqueló. 
--- 50/13, de 21 d’agost, aprovant 4 liquidacions de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires, any 2013. 
--- 51/13, de 4 de setembre, aprovant l’execució del projecte: Foment de la 
participació a través de les associacions juvenils locals i sol·licitud de subvenció 
a la Direcció General de Joventut. 
--- 52/13, de 5 de setembre, concedint llicència a la Sra. M. Carmen González 
Vargas per posar una parada de roba (llenceria, bruses...) al mercat ambulant 
dels dimecres. 
--- 53/13, de 13 de setembre, aprovant 2 liquidacions corresponents a la taxa 
per les reserves de via pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de 
mercaderies, any 2013. 
--- 54/13, de 16 de setembre, aprovant la liquidació de la taxa per l’ocupació de 
la via pública de la maquina expenedora de llet situada a l’av. Francesc Macià. 
--- 55/13, de 16 de setembre, concedint al Sr. Àngel Escánez, llicència de 
parcel·lació perquè pugui segregar en dues finques independents la finca 
urbana del Camí de la Torrre núm. 1-3. 
--- 56/13, de 16 de setembre, contractant de forma interina les monitores de 
menjador escolar Sres. Gemma Elias, Diana Ramona Achim i Pastora Salas i 
amb un contracte de serveis les netejadores Sres. Sofia Elena Halalai i Dulce 
Molina. 
--- 57/13, de 19 de setembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 
*Exp. 25/13 – Ramoneta Nadal Pagerols, per reforçar la tanca del jardí, al Camí 
de Santa Maria núm. 39 
*Exp. 31/13 – Meritxell Casadesús Traserra, per formigonar el terra d’una nau a 
les granges del Pla de Salvans, a Graugés. 



3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PER A L’ANY 
2014 

 Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Ocupació s’ha 
interessat que abans del 15 de novembre es faci proposta, amb caràcter 
definitiu, de les dues festes locals per a l’any 2014. 
 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 2014,  la designació de les següents festes locals, per a 
tot el municipi:  
- 19 de juny (Dijous de Corpus) 
- 1 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’EXPEDIENT DE CESSIÓ GRATUÏTA AL CONSELL 
COMARCAL DEL BERGUEDÀ D’UNA PARTICIPACIÓ DE LA SOCIETAT 
BERGUEDÀ INICIATIVES SD, SL 
 
 L’Ajuntament d’Avià és titular de la participació número 151 de la societat 
Berguedà Iniciatives SD, SL que a tancament de l’any 2012 tenia un valor de 
190,38 €. 
 Aquesta societat, amb el procés de racionalització d’organismes de 
desenvolupament econòmic del Berguedà, ha deixat de tenir activitat i ha 
proposat a les corporacions que hi participen de que cedeixin les seves 
participacions al Consell Comarcal del Berguedà 
 Pels serveis econòmics municipals s’ha instruït expedient, de conformitat 
amb l’article 211 de la Llei municipal de Règim Local, aprovada pel Decret 
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, havent-lo exposat al públic pel termini de trenta 
dies, d’acord amb edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 4 de 
juny de 2013, sense que s’hagi presentat cap al·legació al respecte. 
 Per tot això, es proposa : 
Primer. Cedir gratuïtament al Consell Comarcal del Berguedà la participació 
núm. 151 de l’Ajuntament d’Avià a la societat Berguedà Iniciatives SD, SL. 
Segon. Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà i a la societat 
Berguedà Iniciatives SD, SL. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 01/13 
 
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. 



Amb la liquidació del pressupost de 2012 es va deixar un romanent amb 
finançament afectat de 126.000 €, destinat a la 2ª fase del pavelló, que 
procedeix incorporar al pressupost actual, així com també el préstec de 
150.000 € ingressat a inicis de 2013 per la Diputació de Barcelona, que  també 
està afectat al finançament de les obres del pavelló. Igualment, procedeix 
incorporar despeses urgents i inajornables que s’han autoritzat per la Junta de 
Govern tals com l’adquisició d’una furgoneta per la brigada, la nova porta 
d’emergència de l’Ateneu i la realització de paviment davant del local 
sociocultural de Graugés, així com també l’obligació de pagar la part municipal 
de l’adequació dels pàrkings del Padró que, per error, no s’incorporà 
inicialment al pressupost. 
 
L’import de les despeses no previstes inicialment al pressupost queden 
compensades pels majors ingressos previstos al concepte de l’Impost sobre 
béns immobles de naturalesa urbana, arran de noves liquidacions practicades 
durant el mes de juny passat. 
 
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 1/13 de modificació del pressupost 
municipal de 2013, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris per un 
import total de 299.838,06 €, dels quals 173.838,06 € procedeixen de majors 
ingressos i 126.000 € de la incorporació del romanent del 2012 amb 
finançament afectat. 
 
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. 
 
 En el torn de paraules, la Sra. María del Agua Cortés demana si a 
l’Ateneu no servia l’altra porta per emergència. 
 Li respon el Sr. Altozano dient que amb la normativa actual i les portes 
que hi havia l’aforament quedava reduït  a 300 persones i ara gairebé es pot 
arribar a 900. 
 La Sra. Rosalia Monroy demana si hi ha temps de desenvolupar la 2ª 
fase del pavelló, responent-li que l’obra va amb una mica de retard però els 
diners si no es gasten aquest any es poden guardar per l’any vinent, però 
sempre destinant-los al pavelló. 
 La Sra. Monroy demana si es preveu que hi hagi altres despeses noves 
abans d’acabar l’any, contestant el secretari que, en principi, les previsions es 
van executant força d’acord amb el pressupost però que hi ha una subvenció 
de 74.000 € de la Diputació que es pot utilitzar per ampliar aquelles partides 
que vagin més justes i segurament es proposarà una altra modificació. 



 Finalment la Sra. Monroy demana fins a quin mes està passada la 
comptabilitat, responent el secretari que fins a finals de juny.  
 
6 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2012 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2012, 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 25 de 
juny de 2013 
 
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 12 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 2012, d’acord amb la documentació aportada. 
 
Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE POSAR EL NOM D’ALFONS 
GONFAUS AL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL 
 
 La U.E. Avià ha demanat formalment que, coincidint amb la celebració 
dels 50 anys de la fundació d’aquesta entitat, es posi el nom d’Alfons Gonfaus 
al camp municipal de futbol. 
 Atès que el Sr. Gonfaus va ser una de les persones que durant més 
anys va tenir una dedicació plena a la Unió Esportiva Avià, tant des del punt de 
vista de feina desinteressada com d’ajuda econòmica, es considera plenament 
justificada la proposta, essent unànime l’opinió dels afeccionats d’Avià al futbol 
de que el “Fonsu” va ser durant molt temps l’ànima del club. 
 Per això, es proposa 
ÚNIC. Passar a denominar des d’ara el camp de futbol com a Camp de futbol 
municipal “Alfons Gonfaus”. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
tracten els assumptes següents : 



8.1 – ADHESIÓ A LA MOCIÓ PRESENTADA PER LES ASSOCIACIONS DE 
VEÏNS DE BERGA DEMANANT UN CANAL DE TELEVISIÓ PÚBLIC, LEGAL 
I DE TDT 
 
 Per part de les associació de veïns de Berga s’ha tramès la següent 
proposta de moció per resoldre al Ple municipal: 
 

“Les associacions de veïns de Berga creiem que la nostra ciutat i comarca ha de 
disposar de mitjans de comunicació que vertebrin social i culturalment el dia a dia dels 
ciutadans. Per això considerem imprescindible que el Berguedà disposi de una 
Televisió pròpia i pública. 

Davant de l’anunci de tancament de la Televisió Municipal de Berga perquè no 
s’ha trobat una solució legal que permeti la continuïtat de les emissions, i davant de la 
importància social, cultural i comunicativa d’aquest mitjà envers la comarca, 
demanem als grups polítics que formen el ple de la corporació municipal: 

1) Que tots els grups facin els possibles a través dels seus partits i càrrecs 
institucionals perquè el Berguedà no es quedi sense Televisió Pública Pròpia i 
que aquest mitjà pugui continuar les seves emissions. 

2) Instar a l’equip de govern i a la resta de partits de l’ajuntament, a fer pinya 
davant de les administracions competents per aconseguir no aturar, o en tot 
cas activar tant aviat com sigui possible, les emissions de la Televisió Pública 
que, juntament amb les Ràdios municipals, la Premsa escrita i els mitjans 
digitals, permeten als ciutadans estar informats del dia a dia de la nostra 
comarca. 

3) L’aprovació d’aquest manifest de suport al ple ordinari de l’ajuntament, i fer 
arribar la resolució al Conseller de la Presidència de la Generalitat, Hble. Sr. 
Francesc Homs i al President de la Diputació de Barcelona, Exc. Sr. Salvador 
Esteve, perquè prenguin consciència de la problemàtica sorgida i puguin 
treballar per a una ràpida solució.   

4) Demanar a totes les entitats, grups, institucions i ciutadans de la comarca del 
Berguedà que se sumin a aquesta moció signant els documents que hi haurà a 
les zones d’atenció als ciutadans dels respectius ajuntaments. 

Considerant que aquesta reivindicació és justa i es mereix el suport municipal, 
es proposa al Ple l’adopció dels següents acords : 
 
PRIMER. Manifestar que l’Ajuntament d’Avià s’adhereix al manifest que les 
Associacions de Veïns de Berga van fer durant el mes d’agost de 2013, 
demanant que el Berguedà pugui disposar d’un canal de televisió públic, legal i 
de TDT. 
 
SEGON. Comunicar aquest acord al representant de les Associacions de Veïns 
de Berga, al Conseller de la Presidència de la Generalitat i al President de la 
Diputació de Barcelona. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



8.2 – APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2013 
 
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori, 
convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element 
d’integració de les persones nouvingudes, 
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals i 
comunitàries, 
 
Atesa la consolidació que després de 17 anys està assolint la iniciativa cívica 
del Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, 
associacions i societat civil en general, 
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua catalana 
(CAL), organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i 
arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana, 
 
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
Es proposa al Ple d’adopció dels següents  
 
ACORDS: 
 
Donar suport al Correllengua 2013 com a instrument reivindicatiu de la societat 
a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris 
de parla catalana i a favor de la seva unitat. 
 
Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats en organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades. 
 
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis 
d’aquesta corporació. 
 
Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i 
col·lectius, especialment entre la població nouvinguda. 
 
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos 08014 de 
Barcelona, o a través de l’a/e: cal@cal.cat, i als organitzadors locals del 
Correllengua. 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana que se’n sap del camí que han 
llaurat cap a Cal Cisteller, a veure si s’ha perdut. 

mailto:cal@cal.cat�


 El Sr. Bertran respon que el camí s’ha de conservar perquè de sempre 
es baixava a peu del poble i s’agafava el camí que passa per Casancamp; ara  
només es passa a peu però abans s’hi passava amb carro. 
 La Sra. Cortés demana si el camí consta a l’inventari de camins, 
responent el Sr. alcalde que no, perquè els corriols no estan marcats. 
 Tanmateix, la Sra. Cortés recomana mirar a la web de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya on hi ha dades del 1923 (cartografia històrica), a 
veure si hi apareix, perquè hi ha gairebé tots els camins. Si no es troba ella en 
té una còpia. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com està el tema de la recollida 
d’olis. 
 El Sr. Santiago Roca explica que el Sr. Freixa està esperant a que 
tinguin diners per a fer la campanya informativa. El dipòsit es posarà davant de 
la botiga de la Mercè i només n’han donat 1 per municipi. A la deixalleria ja  
volen recollir més oli de fregir. Als restaurants que tinguin un cert nombre de 
consum se’ls recollirà a casa. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés felicita a la regidora de Cultura per 
continuar amb l’adhesió a les Jornades Europees del Patrimoni que va 
començar quan ella n’era responsable. 
 El Sr. Altozano diu que últimament la brigada ha hagut de treballar força 
al Molí perquè les aigües ho van espatllar força. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
  


