
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 03/13 
 
Data: 18 de març de 2013 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 21:51 
 
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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 21/01/13 
(ORDINÀRIA) I 19/02/13 (EXTRAORDINÀRIA) 
 
 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. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 18 DE MARÇ 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: 
--- 6/13, de 17 de gener, acceptant la comunicació de primera ocupació 
presentada per Consultors Inversions Berguedà, SL, per tres habitatges de la 
planta baixa del C. Jacint Verdaguer, 21-23 
--- 7/13, de 21 de gener, atorgant llicència municipal d’obres majors a 
l’expedient 47/12, demanada per la Sra. M. Dolors Boix Puig, per la 
rehabilitació de la casa “Ca la Francisqueta”, per ubicar-hi dos habitatges, un 
local i dos garatges. 
--- 8/13, de 25 de gener, atorgant 3 llicències municipals d’obres menors: 
 .Exp. 41/12 (ampliació) – Montserrat Pajerols Marsinyach, per la reforma 
d’una edificació existent a la finca de l’av. Pau Casals, 57, que es troba en mal 
estat. 
 .Exp. 2/13 – Martí Bascompte Fígols, per posar plat de dutxa en lloc de 
banyera a l’av. Pau Casals, 41 
 .Exp. 3/13 – Magdalena García San Eufrasio, per arranjar el bany, 
canviant rajola i sanitaris, al C. Sanglas  núm. 1 de la Plana. 
--- 9/13, de 8 de febrer, atorgant llicència de primera ocupació al Sr. Pau 
Bartoló Roca, per l’habitatge unifamiliar del Camí de Santa Maria núm. 53 B 
--- 10/13, de 8 de febrer, atorgant llicència de primera ocupació al Sr. Ramon 
Minoves Casals, pels habitatges 2 i 3 de Cal Castanyer. 
--- 11/13, de 11 de febrer, acceptant com a nou camí públic el tram de camí 
obert pel límit de la propietat de Cal Bep-nou, considerant l’antic camí que 
passava per davant la casa com a camí d’ús particular i liquidació de les taxes 
que corresponen. 
--- 12/13, de 19 de febrer, anul·lant un rebut de l’Impost sobre Vehicles de 
Tracció Mecànica per un vehicle de més de 25 anys d’antiguitat. 
--- 13/13, de 20 de febrer, atorgant llicència municipal d’obres a l’expedient 9/12 
(renovació), demanat pel Sr. Jaume Prat Caballol, per eixamplar el pas del 
camí que va a la casa Prat de Graugés. 
--- 14/13, de 20 de febrer, fent una reorganització de les delegacions conferides 
als regidors, degut a l’entrada del nou regidor Sr. Santiago Roca. 
--- 15/13, de 4 de març, concedint a la societat Levare 98, SL el canvi de nom 
del permís municipal ambiental per l’activitat d’elaboració de pastisseria 
artesana a l’av. Pau Casals, 67, que actuarà amb el nom comercial de Logos 
Dolç. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE RÈGIM INTERN DEL 
CENTRE DE DIA I DE SERVEIS 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 Centre de dia i 
de serveis d’Avià 
 
En la redacció de la proposta de Reglament hi han participat els tècnics que 
treballen en aquest servei. 



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 Centre 
de dia i de serveis 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 
 
4 – APROVACIÓ DE L’INVENTARI DE BÉNS I DRETS DE L’AJUNTAMENT 
 
La Diputació de Barcelona, mitjançant acord de la Junta de Govern de 
28/06/2012, va aprovar l’atorgament d’un ajut en espècie, consistent en 
l’elaboració de l’inventari de béns i drets que conformen el patrimoni municipal. 
 
Una vegada elaborat i revisat l’inventari, realitzat per l’empresa Coresolutions, 
amb la col·laboració del secretari interventor municipal, procedeix la seva 
aprovació pel Ple. 
 
Atès el que disposen els articles 100 a 118 del Reglament de patrimoni dels 
ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, i 222.3 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist l’ informe unit a l’expedient emès pel secretari interventor.  
 
D’acord amb el que disposa l’article 105 del Reglament de patrimoni dels ens 
locals i l’article 222.3 del text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, es proposa al Ple municipal l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l'inventari de béns i drets d'aquest Ajuntament referit al 31 
de desembre de 2012, l'import del qual és fixat en 10.936.891,54 euros. 
 



SEGON.- Remetre còpia de l’esmentat inventari al Departament de Governació 
i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya i a la Subdelegació del 
Govern. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés demana si 
abans no hi havia un inventari de béns municipals, responent-li el secretari que 
fa vint anys que es va fer però que no s’havia actualitzat. 
 La Sra. Cortés demana si ha sortit gratuït en fer-lo la Diputació, 
responent el Sr. Altozano que sí, que es tracta d’una ajuda en espècie. 
 Continua la Sra. Cortés dient que s’ho ha mirat per sobre però que hi ha 
trobat coses a faltar, com la col·lecció d’eines del ferrer de Cal Rosal, els estris 
que va donar la Sra. Casagolda, l’arxiu, les canonades d’aigua, l’embassament, 
el pou de la Serra de Noet i els quadres del concurs de pintura i, en canvi, hi ha 
objectes que dubte hi hagin de ser com la taula de so de l’Ateneu i els pianos 
de la Coral. 
 El secretari explica la metodologia que ha utilitzat l’empresa responsable 
de fer l’inventari i la relativa importància que tenen les valoracions donades. 
Respecte els pianos i la col·lecció d’eines del ferrer, ja s’havia detectat abans 
de donar-ho per bo i estranya que no sortís recollit a l’informe final. Es constata 
que la documentació tramesa als regidors és anterior a la darrera modificació i, 
per això, hi ha algunes discrepàncies. 
 S’acorda que, encara que s’aprovi l’inventari, des de secretaria es farà 
un repàs al producte final i es passarà de nou als regidors. 
 
5 – APROVACIÓ DE MOCIÓ SOBRE LA DECLARACIÓ DEL MUNICIPI 
ZONA LLIURE DE FRACKING 
 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  

Conscients que en els últims temps han proliferat les SOL·LICITUDS DE 
PERMISOS per part de diverses empreses per tal de fer prospeccions 
d’hidrocarburs no convencionals, tant al govern d’Espanya com al de la 
Generalitat. 
 
Conscients que en la TRAMITACIÓ I FORMALITZACIÓ d’aquestes sol·licituds 
no s’ha tingut en compte i no s’ha informat les corporacions i entitats locals 
directament afectades ni tampoc a la població en general. 
 
Conscients que el MÈTODE D’EXPLOTACIÓ que s’utilitza per la investigació i 
l’extracció d’aquests hidrocarburs és l’anomenat de fractura hidràulica o 
“fracking”, mètode enormement agressiu pel territori. 
 
Conscients que la DESPESA D’AIGUA que exigeixen aquestes activitats és 
absolutament inadmissible  pels nostres nuclis i en el nostre territori, en els 
quals és aquest un bé escàs i cada cop més preuat. 
 



Conscients que la més que probable CONTAMINACIÓ DELS AQÜÍFERS seria 
IRREVERSIBLE,  amb compostos químics directament filtrats dels treballs 
d’exploració i explotació. 
 
Conscients que les perforacions i la fractura de les roques poden causar 
MOVIMENTS SÍSMICS. 
 
Conscients de l’alteració PAISATGÍSTICA deguda a la proliferació dels pous 
d’extracció amb tota la infraestructura que suposa d’instal·lacions, 
emmagatzematge i tràfic, anorrearia totalment el mosaic agrari i forestal del 
territori. 
 
Conscients de que aquests IMPACTES AMBIENTALS són negatius per la 
fauna, la vegetació i la mateixa salut de les persones. 
 
Conscients que la toxicitat de l’aire i l’aigua perjudicaria greument el SECTOR 
AGROALIMENTARI en el qual es basa bona part de l’economia del territori. 
 
Conscients que aquests impactes son negatius per altres sectors vinculats al 
medi natural i al paisatge, especialment el TURISME, que veurien devastats 
molts dels seus projectes de present i de futur. 
 
Conscients que aquesta activitat es desenvolupa de forma excloent i 
depredadora de les vies de creació de riquesa arrelades al país i porta a la 
CONDEMNA ECONÒMICA dels nuclis rurals un cop passada la fase 
d’extracció de gas. 
 
Conscients que les empreses que sol·liciten els permisos responen únicament 
a interessos econòmics de CORPORACIONS MULTINACIONALS, alienes al 
nostre país, i a l’especulació borsària a partir dels recursos energètics. 
 
Conscients que el MODEL ENERGÈTIC en el que es fonamenta,  basat en la 
continuació de l’explotació de recursos fòssils, és un model obsolet que 
perllonga la dependència dels hidrocarburs i és el causant del canvi climàtic i 
de crisis politico-econòmiques. 
 
Conscients que el MODEL DE DESENVOLUPAMENT que volem està més 
basat en la racionalització de l’ús d’energia, en la recerca d’energies 
alternatives, en l’eficiència energètica, en l’ús intel·ligent dels recursos naturals 
i en una economia social i econòmica sostenible. 
 
Conscients que acollim i fem nostre el PACTE ENTRE ALCALDES que la Unió 
Europea promou per actuar a nivell local contra l’escalfament global, reduint les 
emissions de CO2 i promoure la cultura de l’eficiència energètica. 
 
Conscients que la programació d’aquestes explotacions es fa incomplint de 
forma flagrant les DISPOSICIONS DE LES NORMATIVES URBANÍSTIQUES, 
creant greuges comparatius amb activitats locals i menystenint l’ordenament 
del territori. 
 



Conscients que aquest mètode d’extracció ha estat PROHIBIT a països com 
França, Irlanda, Bulgària, Romania, Txèquia i alguns estats alemanys, i ha 
generat gran conflictivitat social a països com el Regne Unit o els Estats Units, 
després de patir-ne les conseqüències. La mateixa UE sosté en un informe dels 
perill que comporta tot i utilitzar-se correctament la tècnica. 
 
Conscients que la fase de PROSPECCIONS és tan perjudicial com la fase 
d’explotació, ja que s’han d’injectar els mateixos productes químics per portar-
la a terme. 
 
Proposem que el Ple Municipal d’ AVIÀ adopti els següents : 
 
ACORDS
 

: 

Primer. Declarar el terme municipal d’AVIÀ Zona lliure de fractura hidràulica 
o “fracking”. 
 
Segon. Manifestar el malestar i preocupació per la posada en marxa 
d’explotacions  d’hidrocarburs mitjançant la fractura hidràulica.  
 
Tercer. Informar a tots els municipis que estiguin o puguin estar en el futur 
afectats per fracking i instar-los a que siguin declarats lliure de fracking 
 
Quart. Instar a la Generalitat de Catalunya, per tal que el Departament 
d’Empresa i Ocupació no autoritzi cap projectes d’investigació o explotació 
d’hidrocarburs. 
  
Cinquè. Instar a la Generalitat de Catalunya a que declari tot el territori de 
Catalunya zona lliure de fracking.  
 
Sisè. Comunicar aquest acord a:  

• Govern de la Generalitat de Catalunya  
• Conselleria d’Empresa i Ocupació  
• Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial 
• Conselleria de Territori i Sostenibilitat 
• Federació Catalana de Municipis 
• Associació Catalana de Municipis 

 
La proposta és aprovada per unanimitat, afegint a l’acord sisè que es 

comuniqui també al Ministerio de Industria, Energía y Turismo i a la Direcció 
General d’Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa. 

 
En el torn d’intervencions, la Sra. María del Agua Cortés comenta que el 

seu grup també volia presentar una moció semblant perquè coneixen persones 
de la plataforma constituïda al Berguedà, però havien esperat perquè algú 
entès en el tema li havia explicat que no estava clar que hi haguessin 
problemes i havent-li preguntat per si el municipi d’Avià estava en zona 
geològica que perillés li va dir que no; per això, proposa que en el punt segon 
es concreti la zona del Berguedà afectada. 



El Sr. Altozano diu que tampoc té sentit que es concreti si després es 
demana que es declari lliure de fracking tot Catalunya. Opina també que això 
no servirà per a res perquè depèn del Ministeri. 

La Sra. Cortés diu que no, que depèn directament de la Generalitat. 
El Sr. Altozano pensa que la Generalitat dóna el vistiplau però que la 

resolució final és del Govern central, perquè hidrocarburs i carbó, en ser 
considerats sectors estratègics, depenen directament del Ministeri. 

El Sr. Santi Roca constata que la sol·licitud que hi havia per perforar 
amb aquest sistema l’han anul·lada.  

La Sra. Cortés diu que un enginyer li havia dit que era competència de la 
Generalitat però que si depèn de Madrid es poden afegir a la llista 
d’organismes a notificar l’acord alguns d’espanyols. 

Tothom està d’acord d’afegir al llistat d’organismes a notificar, el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo i a la Direcció General d’Indústria i de 
la Petita i Mitjana Empresa. 

 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés, en relació amb la calefacció de l’Hotel 
d’Entitats, comenta que va parlar amb l’arquitecta Mireia Besora per veure quin 
problema tenia i li digué que podria ser que no se sàpiga programar bé. 
 La Sra. Elisenda Martí explica que fa tres dies els van dir que 
l’Ajuntament i la direcció facultativa ja sabien que la calefacció era un sistema a 
prova, experimental. 
 La Sra. Cortés diu que ella no ho sabia i que la  casa havia donat 
garanties de que funcionaria. 
 La Sra. Martí diu que tot i que el software està arranjat, perquè s’ha 
enviat la centraleta a la casa (País Basc) i l’han tornada, hi ha coses que no 
funcionen i que és culpa del sistema de la mateixa centraleta,... és una 
centraleta que costa molt de fer anar, és molt ferragós, tot i que es domini el 
menú, no funciona correctament. 
 La Sra. Cortés demana què fa aquesta centraleta. 
 El Sr. Altozano respon que si funcionés correctament es podria 
programar individualment cada radiador, però no va. 
 La Sra. Monroy demana si es podria deixar manual. 
 La Sra. Martí hi veu el perill de que quedin radiadors oberts molts dies i 
gastin molt. Afegeix que cada radiador té 9 nivells de programació automàtics i 
encara se’n pot fer un altre a la mida (que és molt complicat), que hi ha 33 
radiadors i costa molt de definir, però repeteix que el problema és que la 
centraleta no funciona bé. 
 Les Sres. Cortés i Monroy demanen que es reclami la garantia. 
 La Sra. Martí diu que mai havia vist que es col·loqués un prototip en un 
equipament públic, el que volen és que acabi funcionant però l’empresa 
instal·ladora se n’ha desentès i ara ho porten amb un tècnic de Tecniber per 
veure si se’n surt. 



 El Sr. Altozano opina que la responsabilitat se li ha de donar a Viscola, 
sembla mentida que una centraleta del segle XXI i que en teoria es podia 
connectar a distància no vagi. A part, és un sistema molt car. 
 La Sra. Cortés comenta que s’havia previst que amb aquest sistema la 
calefacció sortiria més barata. 
 El Sr. Altozano diu que es va fer una prova deixant els radiadors oberts 
durant 20 dies i va costar 100 euros cada dia. 
 El Sr. Roca diu que eficient no ho pot ser perquè hi ha moltes fugues. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si amb els horts de la Rovira s’ha 
fet el contracte de cessió. 
 El Sr. Santi Roca respon que demà està previst que es firmin. Informa 
que ara n’hi ha 15, més una part, propietat del Sr. Mas, a l’altre cantó de la 
riera, que l’ha cedit a unes persones. Afegeix que hi ha llista d’espera i que 
l’aigua per regar la reben del sobrant d’una font que aprofita en Ramon 
Pagerols. 
 
 Finalment, la Sra. Cortés demana com està el tema de la depuradora i si 
havien vist el vídeo que s’ha gravat de l’estat de la riera. 
 El Sr. Altozano diu que la riera es va netejant i sobre abocaments és una 
cosa que no es pot controlar i no es disposa de policia d’aigües. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


