
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 02/13 
 
Data: 19 de febrer de 2013 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:50 
 
Assistents: 
 
Alcaldessa: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) 
Regidors: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- 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) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Regidor que s’incorpora: Santiago Roca i Roig (CiU) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 La Sra. presidenta declara oberta la sessió i es passen a tractar els 
assumptes de l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – PRESA DE POSSESSIÓ COM A NOU REGIDOR DE LA CORPORACIÓ 
DEL SR. SANTIAGO ROCA I ROIG 
 
 S’informa al Ple que, després de renunciar la Sra. Maria Muñoz al seu 
càrrec de regidora, per trasllat de residència, es va demanar a la Junta 
Electoral Central el lliurament de credencial de regidor al candidat que seguia a 
la llista de Convergència i Unió, expedint aquesta credencial amb data 31 de 
gener a favor del Sr. Santiago Roca i Roig. 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 19 DE FEBRER DE 2013 

 



 Present a la sala el Sr. Roca lliura la credencial de regidor i per la Sra. 
alcaldessa, de conformitat amb l’article 198 de la Llei orgànica  5/1985, es 
procedeix a formular-li la pregunta de promesa o jurament del càrrec : 
 Sra. alcaldessa : Jures o promets per la teva consciència i honor acomplir 
fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Avià amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 
 Sr. Roca: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
 En conseqüència, el Sr. Roca és proclamat regidor de l’Ajuntament 
d’Avià i passa a ocupar el seu seient a la Mesa de la corporació.  
 
2 – APROVACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL DE 2013 I DE LA 
PLANTILLA ORGÀNICA 
 
 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2013, presentat 
davant aquesta corporació local per la Sra. president, en la forma prevista per 
l'article 168 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i la Plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal 
laboral temporal. 
 Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els 
serveis que venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos 
que s'estableixen per atendre'ls. 
 Atès que s’ha tingut en compte l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de 
desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels pressupostos de les entitats 
locals, a efectes de la classificació dels codis d’ingressos i despeses. 

Es proposa l'adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, segons el 
següent resum per capítols: 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 594.900,00  
2 Impostos indirectes 20.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 392.441,76  
4 Transferències corrents 737.558,24  
5 Ingressos patrimonials 8.100,00  
7 Transferències de capital            157.000,00  
                          Total ingressos…….. 1.910.000,00  
                                ================================ 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 776.249,57  
2 Despeses en béns corrents i serveis 761.066,62  
3 Despeses financeres 9.402,69  
4 Transferències corrents 47.128,00  
6 Inversions reals 199.234,16  
9 Passius financers ___116.918,96  
                           Total despeses……. 1.910.000,00  
    =============================== 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i temporal: 



A) PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació 

 
Nombre 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
Grup 

1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretari/ària interventor/a 1 1  A2 
2. Escala d'Administració General     
2.1. Subescala Administrativa     
       Administratiu/va serveis generals 1 1  C1 
       Administratiu/va de comptabilitat 
 
B) PERSONAL LABORAL FIX 

1 1  C1 

 
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Auxiliar administratiu/iva 1 1  
Treballador/a social 1 1  
Treballador/a familiar (1/2 jornada) 2 1 1 
Treballador/a familiar zona 4 SAD 1 1  
Oficial 1ª d’obres 1  1 
Operari/ària brigada 1 1  
Oficial 1ª de manteniment 2 2  
Conserge d’instal·lacions educatives 2 2 (*)  
Operari/ària neteja escola 1 1  
Director/a llar d’infants 1 1  
Educador/a llar d'infants 1 1  
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada) 2  2 
Auxiliar educador/a llar d’infants  1 1  
Monitor/es menjador escolar 5 4 1 
Auxiliar de biblioteca 1 1  
    
(*) 1 de prejubilat 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
Denominació                                            Nombre         Ocupades        Vacants 
Oficial 1ª d’obres                                            1                   1 
Treballador/a familiar 1/ 2 jornada         1                   1  
Dinamitzador/a de la gent gran ½ jornada     1                   1 
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada)        2                   2 
Auxiliar educador/a llar d’infants (1/2 j.)        1                   1  
Monitor/es menjador escolar                  3                   3 
Operari/ària mant. instal. esportives        1                   1  
Cuidador/a centre de dia          5                   5 
Xofer transport centre de dia                         1                    1 
Infermer/a centre de dia                                1                    1 
Fisioterapeuta centre de dia                          1                    1 
Educador/a centre de dia                   1                     1 
Operari/ària neteja equipaments mun.          4                    4 
Socorrista piscina municipal         2                                            2  
Tercer. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 



Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. alcaldessa comenta que el pressupost 
és molt similar al de l’any passat, passant de 1.800.000 a 1.910.000 €, que el 
canvi més important és perquè de l’Estat vindran uns 50.000 € més i de la 
Diputació uns 100.000 €; que hi ha un increment dels impostos directes i baixen 
els impostos indirectes, quedant més o menys igual. 
 La Sra. Rosalia Monroy pregunta per la despesa prevista de renovació 
de la canonada d’aigua de 107.000 €, demanant si és a part del manteniment  
normal. 
 El Sr. Llorenç Altozano respon que és una obra a part, que es finançarà 
de Xarxa de municipis, de la Diputació. 
 La Sra. María del Agua Cortés demana quines altres s’han demanat. 
 La Sra. alcaldessa, respon que s’han demanat uns 70.000 € per eixugar 
el romanent negatiu del 2011; 50.000 € pel camp de gespa artificial; aquests 
107.000 € per les canonades i després falta confirmar si dels 200.000 € 
demanats pel pavelló ens en poden donar una part. 
 La Sra. Cortés demana si l’Ajuntament hi ha d’aportar una part en 
aquesta obra de les canonades, responent-li la Sra. alcaldessa i el Sr. Altozano 
que no, que la subvenció és pel 100 per 100 de l’actuació. 
 La Sra. Cortés demana quines canonades es canvien perquè s’havia fet 
una inversió en aquasònics per evitar haver de fer despeses en aquest sentit. 
 La Sra. alcaldessa respon que els aquasònics eren per millorar el tema 
de la calç,  però les canonades continuen estant malament i les que provoquen 
més queixes són sobretot les de la Travessia del Camí de Santa Maria i en un 
tram del Pau Casals. 
 El Sr. Altozano diu que es tracta de millorar una mica la xarxa. 
 La Sra. Cortés comenta que a Graugés també hi havia problemes. 
 El Sr. Altozano continua dient que amb aquests diners es mirarà de 
millorar el màxim la xarxa perquè no hi hagi problemes de subministrament a 
causa del diàmetre petit de les canonades i també es vol minimitzar les 
inversions que ha de fer Sorea. 
 La Sra. Monroy opina que Sorea quan agafà el servei acceptà que havia 
de mantenir la xarxa. 
 La Sra. Canal diu que el manteniment ja l’estan fent, però que el 
problema són les canonades que són petites, com les de la travessia. 
 El Sr. Altozano comenta que ja quan va entrar Sorea es va veure que la 
diferència entre el que es considera manteniment i el que és inversió és una 
línia molt prima. 
 La Sra. Monroy opina que s’ha d’insistir més davant de Sorea. 
 El Sr. Altozano pensa que ja s’està fent, però que si cal fer una millora, 
cal sortir del cercle de que ho pagui Sorea a canvi de més anys de concessió. 
 La Sra. Monroy diu que ja entenen que cada moviment és delicat, però 
cal estar-hi a sobre. 
 El Sr. Altozano considera que no hi ha altra opció que millorar la xarxa, 
que no es pot permetre que hi hagi sempre gent que es queixi. 



 La Sra. Canal comenta que hi ha persones que no es poden dutxar i que 
està contenta que es pugui fer aquesta millora, deixant de posar coses dins la 
“motxilla” de Sorea. L’obra potser que es faci contractant l’obra civil per un 
cantó i la part de Sorea per l’altra, per abaratir-la. Si cada any es pot fer un 
tram, arribarà un dia que no deurem res a Sorea. 
 La Sra. Cortés demana si s’ha fet una previsió de despeses. 
 La Sra. Alcaldessa respon que és té el pressupost de la millora de la 
Travessia de Santa Maria i val uns 60.000 €. 
 La Sra. Cortés pregunta pels treballs de millora en eficiència energètica 
que hi ha al capítol 2. 
 El Sr. Altozano diu que se segueix un estudi d’estalvi a l’enllumenat 
públic fet per l’enginyer Sr. Ferrao que ha permès estalviar més del 10 per 100 i 
que la partida servirà per continuar fent el canvi de lluminàries. 
 Fins ara s’han fet algunes modificacions de cost zero com baixar els lux, 
modificar els horaris, canviar d’ubicació els reguladors de flux i un ajust correcte 
dels rellotges astronòmics, suposant uns 6.000 € d’estalvi, que tenint en 
compte la repercussió de l’increment de preus i l’IVA, vindrien a ser uns 10.000 
€. 
 La Sra. Cortés demana si a l’escola encara hi ha aquell comptador que 
barreja consums del camp de futbol. 
 El Sr. Altozano respon que sí i que està “embolicat”  
 La Sra. Cortés, demana si la plantilla orgànica és la mateixa que l’any 
passat i perquè hi consta el Sr. Joan Lluís Sabata, trobant que són moltes 
places les 47 que hi ha. 
 Entre l’alcaldessa i el secretari es respon que la plantilla és la mateixa, 
que encara consta el Sr. Sabata perquè està prejubilat i cobra una part de la 
nòmina de l’Ajuntament i que cal tenir en compte que hi ha molts llocs de treball 
a temps parcial (monitores de menjador, personal del centre de dia (ja n’hi ha 
9)... 
 La Sra. Monroy demana quants usuaris hi ha al centre de dia, responent 
la Sra. alcaldessa que 13, perquè recentment s’han mort 4 o 5 usuaris. 
 La Sra. Cortés referent al Centre de dia, recorda que a l’anterior ple van 
fer una pregunta i demana si s’ha plantejat fer una altre tipus de gestió, si s’ha 
fet cap estudi al respecte. 
 La Sra. Alcaldessa opina que venint d’una gestió externa que anà 
malament ara no sembla oportú ni necessari tornar a externalitzar el servei, 
perquè suposava molta més despesa abans que ara. 
 El Sr. Altozano recorda que en relació amb el cost del servei que va 
pagar l’Ajuntament durant els 3 anys de concessió, hi ha un pleit en curs 
 La Sra. Cortés demana si ja s’han justificat les subvencions de la Xarxa 
de municipis per a activitats, responent la Sra. alcaldessa que en bona part ja 
s’han justificat i per les que encara no s’ha fet,  s’ha demanat una pròrroga, 
poden justificar amb despeses de fins l’abril. 
 La Sra. Monroy conclou que no veu pas malament aquest pressupost, tot 
i que capítol 1 és una mica elevat. 
 
 
 
 



3 - MOCIÓ DE SUPORT A LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL POBLE 
DE CATALUNYA I EL PROCÉS DE TRANSICIÓ NACIONAL 
 
Arran de l’aprovació de la Declaració de Sobirania i el dret a decidir del poble 
de Catalunya per part del seu Parlament, el passat dia 23 de gener de 2013, 
l’Ajuntament d’Avià, 
 
MANIFESTA  
 
1.- Que Catalunya s’ha format com a nació al llarg de deu segles, amb una 
llengua i unes formes de vida pròpies, en l’ordre social i econòmic, en l’ordre 
intel·lectual i espiritual i en l’ordre jurídic i polític. 
 
2.- Que a conseqüència de la derrota de 1714, les institucions catalanes foren 
abolides i Catalunya fou annexada “per dret de conquesta” a Castella com a 
província seva. 
 
3.- Que Catalunya ha resistit l’agressió permanent de l’Estat espanyol durant 
aquests tres-cents anys i que tots els intents d’encabir i trobar un encaix polític 
entre Catalunya i l’Estat espanyol, inclosos els trenta anys d’autonomisme, han 
fracassat. 
 
4.- Que la pertinença a l’estat limita conscientment les potencialitats del nostre 
desenvolupament econòmic i cultural, i atempta clarament contra la cohesió de 
la societat catalana per l’espoli que pateix la nostra nació i per la limitada 
capacitat de decisió i d’autogovern que permet l’autonomia. 
 
5.- Que després de la sentència del Tribunal Constitucional espanyol de 28 de 
juny de 2010, s’ha fet del tot evident que només tenim dues vies: o bé 
desaparèixer com a nació o, per contra, iniciar un procés d’independència que 
ens porti a la constitució del nostre propi Estat. 
 
6.- Que la manifestació del passat Onze de Setembre ha estat el punt 
culminant d’un procés de presa de consciència i de mobilització sense 
precedents, que representa l’inici de l’etapa final del procés de independència 
de Catalunya.  
 
7- Els resultats de les eleccions al Parlament del 25N, a més, han posat de 
manifest que hi ha una àmplia majoria social disposada a exercir el dret a 
decidir i a assumir-ne les conseqüències.  
 
8.- Que ha arribat l'hora d'unir esforços per tal que les voluntats actuals a favor 
de la sobirania s’agrupin i esdevinguin majoritàries per vies democràtiques, 
com a condició indispensable per exercir el dret d’autodeterminació. 
 
 
 
 
 
 



Per tots els fets anteriorment exposats es prenen els següents  
 
ACORDS 
 
1.- Donar el nostre suport a la màxima institució nacional, el Parlament de 
Catalunya, per l’aprovació de la Declaració de Sobirania del Poble de 
Catalunya, que explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic 
plenament sobirà per a decidir per si mateix el seu futur, sense ingerències 
externes de cap tipus. Aprovada per una àmplia majoria parlamentària, la 
Declaració és transcendental ja que ningú, des de l’estricta aplicació del dret 
internacional, ja no podrà negar a Catalunya l’exercici del dret a 
l’autodeterminació. 
 
2.- Instar al Parlament de Catalunya a que convoqui, tan aviat com ho consideri 
convenient i no més enllà del 2014, el referèndum o consulta perquè el poble 
català pugui exercir el seu dret de lliure decisió i, si aquesta és la seva voluntat 
majoritària, que Catalunya esdevingui un nou estat d’Europa. 
 
3.- Agafar el compromís de treballar per aconseguir el suport majoritari del 
poble català a la constitució de l’Estat propi, fent arribar a tots els nostres 
conciutadans les raons que ho avalen i convidant-los a participar en la 
construcció d’un Estat al servei d’una societat més lliure, justa, pròspera i 
profundament democràtica. 
 
4.- Notificar aquests acords al president de la Generalitat de Catalunya, a la 
presidenta del Parlament de Catalunya i als diversos grups parlamentaris del 
Parlament de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per 9 vots a favor (SA + CiU + David Vidal)  i 2 
abstencions (Marígua Cortés i Rosalia Monroy) 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Monroy opina que en el moment que 
vivim, amb retallades a l’estat del benestar, amb la gent passant problemes 
greus, els regidors d’ajuntaments petits hauríem de fer alguna cosa per aquesta 
gent que pateix i que mocions com aquesta resten, no ajuden a sortir del 
moment difícil en què estem. 
 La Sra. Alcaldessa opina que una cosa no treu a l’altra, que escoltaran 
totes les propostes que puguin fer per ajudar la gent, però que el tema de la 
sobirania nacional també és important. 
 La Sra. Monroy considera que els polítics de a peu són els que poden 
trobar una fórmula per ajudar la gent, no els del Parlament i que cal l’esforç de 
tothom per tirar cap aquí. 
 La Sra. Cortés diu que té la percepció de que temes com el que es tracta 
ara serveixen per tapar els altres temes greus que van sortint i fa una 
consideració històrica, dient que abans del 1492 Catalunya no existia, era la 
corona catalano-aragonesa 
 
 
 



4 – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA D’OBRES A LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA PER A LA RESTAURACIÓ DEL PONT VELL D’ORNIU 
 
 El cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, en data 22 de 
novembre de 2012, ha sol·licitat llicència municipal d’obres per a la restauració 
de l’estrep occidental del pont vell d’Orniu: consolidació de les restes de 
l’estrep, arranjament de l’entorn immediat i col·locació d’elements de protecció i 
senyalització, aportant una justificació tècnica de les obres. 
 Atès que l’article 279 del Pla d’ordenació urbanística municipal estableix 
que els permisos per actuar sobre béns catalogats han de ser aprovats pel Ple 
municipal i el pont d’Orniu figura en el llistat d’elements arquitectònics a protegir 
(c.14). 
 Atès que amb anterioritat, en sessió de 17 de setembre de 2012, el ple ja 
va autoritzar els treballs previs de desbrossament i excavació arqueològica en 
aquest element. 
 Per tot això, s’acorda: 
Primer. Autoritzar la Diputació de Barcelona (Servei de Patrimoni Arquitectònic 
Local) perquè pugui realitzar els treballs de restauració de l’estrep occidental 
del pont vell d’Orniu, a Cal Rosal, marge dret del riu Llobregat, amb les 
condicions següents: 
1 – Salvat el dret de propietat i de tercers. 
2 – Caldrà disposar de l’autorització de l’Agència Catalana de l’Aigua, al trobar-
se en zona de policia d’aigües. 
3 – L’actuació estarà supervisada per un tècnic competent. 
4 – Es tindran en compte les indicacions que faci l’arquitecte municipal en el 
seu informe. 
5 – Les obres s’hauran d’iniciar en el termini de sis mesos i s’hauran d’acabar 
en el termini de dotze mesos. 
Segon. Tenint en compte que es tracta d’una actuació d’interès local, s’acorda 
no aplicar l’impost sobre construccions i obres i la taxa per expedició de 
llicències. 
Tercer. Notificar aquest acord al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana que quan es tingui l’informe 
d’excavació que li fem arribar una còpia. 
 


