
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 01/13 
 
Data: 21 de gener de 2013 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:30 
 
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) 
- 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 
 
 
 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 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (19/11/2012) 
 
 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 21 DE GENER DE 2013 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió plenària, s’han aprovat les 
següents resolucions d’alcaldia: 
 
--- 80/12, de 16 de novembre, acceptant els fons que la Diputació de Barcelona 
ha destinat a l’Ajuntament d’Avià dins del Programa complementari “Suport a la 
Solvència Financera Local i de Garantia de la Prestació Adequada de Serveis 
Públics Locals”. 
--- 81/12, de 22 de novembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 
*Exp 52/12 – Isabel Rovira Parera, per fer la cuina nova al C. Sanglas, 19 
baixos de la Plana. 
*Exp. 54/12 – Francisco Rodríguez Jiménez, per rehabilitar el bany del C. 
Sanglas, 19,1r. 
--- 82/12, de 11 de desembre, donant l’assabentat a la comunicació de primera 
ocupació feta per Construccions Beravi, SL, al Camí de Santa Maria núm. 46 
--- 83/12, de 11 de desembre, donant de baixa d’ofici, per inclusió indeguda, a 
10 persones empadronades a Avià. 
--- 84/12, de 12 de desembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 
*Exp. 56/12 – Joan Casòliva Armengou, per modificar les parets interiors del 
bany i fer una obertura de velux a la teulada, a l’av. Antoni Gaudí 25A. 
*Exp. 57/12 – Rosa M. Marigot Fernández, per canviar el terrasso per gres, 
repassar i pintar parets interiors i façanes exteriors al C. Abat Oliba, 16 
--- 85/12, de 21 de desembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades 
situades a la via pública, durant el 4t. trimestre de 2012. 
--- 86/12, de 28 de desembre, contractant com a personal interí del centre de 
dia i de serveis: Marta Fígols (cuidadora), Gumersinda García (cuidadora), José 
David Tolagasi (xofer), Oriol Curriu (fisioterapeuta), Gemma Bonet (infermera) i 
Carles Fontana (educador social). 
--- 1/13, de 8 de gener, donant l’assabentat al canvi de nom de l’activitat: Bar 
restaurant Padró, que passarà a nom del Sr.  Ramon Bonet Capdevila. 
--- 2/13, de 8 de gener, fent constar l’assabentat a l’inici de l’activitat innòcua 
d’oficina comercial destinada a exposar productes relacionats amb la 
instal·lació d’electricitat, calefacció, aire condicionat, aigua i gas a l’av. Pau 
Casals núm. 40, demanat pel Sr. Enric Grifoll Coscoll. 
--- 3/13, de 11 de gener, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra titulada: 
Col·locació del revestiment de la coberta del pavelló municipal. 
--- 4/13, de 11 de gener, constituint el tribunal que ha de valorar el procediment 
de contractació de l’obra: Arranjament de l’espai públic del Barri de la Creu, 2ª 
fase. 
--- 5/13, de 14 de gener, contractant pel que queda de curs escolar com a 
monitores de menjador les Sres. Pastora Salas i Diana Ramona Achim. 
 
 El Ple es dóna per assabentat. 
 En el torn d’intervencions, la Sra María del Agua Cortés demana si els 
contractes del centre de dia són interins fixes, responent-li el secretari que 
seran interins fins que es convoquin les places definitives, cosa que ara no es 
pot fer  i el Sr. Altozano conclou que són interins per vacants. 
 
 



3 – APROVACIÓ INICIAL DEL NOU REGLAMENT DEL SERVEI DE 
PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 
 
 L’empresa responsable del servei municipal d’aigua potable (SOREA), 
ha presentat una proposta de nou reglament del servei. Aquest nou tipus de 
reglament suposa una actualització en profunditat del reglament vigent fins ara i 
recull, entre altres, aspectes del codi tècnic de l’edificació vigent, mode de re 
facturació en cas de fuites interiors dels abonats, d’acord amb instruccions de 
l’ACA, actuació en casos de frau, etc. 
 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 i 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 
pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals , es 
proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
Primer. Aprovar inicialment el nou Reglament regulador del servei de 
proveïment d’aigua potable. 
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 8 vots a favor (SA + CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM). 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Cortés comenta que el reglament, en 
general, és correcte, però com que de sempre no han acabat de trobar bé com 
es va fer la concessió del servei ni el seguiment que es fa del contracte amb 
Sorea, per coherència, s’abstenen 
 

4 - PRESA DE CONEIXEMENT DE LA RENÚNCIA DE LA SRA. MARIA 
MUÑOZ VILANOVA  AL SEU CÀRREC DE REGIDORA DE L’AJUNTAMENT 
D’AVIÀ 
 

En data 15 de gener de 2013 la Sra. Maria Muñoz Vilanova ha presentat 
l’escrit de renúncia al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Avià. 

L’esmentada regidor va concórrer a les passades eleccions locals dins 
de la candidatura de Convergència i Unió corresponent al municipi d’Avià. 

Com van ser proclamades electes quatre persones de l’esmentada 
candidatura corresponent al municipi d’Avià, la persona a qui, a judici d’aquesta 
Corporació, correspondria cobrir la vacant seria el Sr. Santiago Roca i Roig, 
que figurava en  5è.lloc dins de la candidatura. 



Segons l’article 9.4 del Reglament d’organització, funcionament i règim 
jurídic de les entitats locals, la renúncia d’un regidor s’ha de fer efectiva per 
escrit davant del ple de la Corporació. 

En l’apartat Primer, número 1 de la Instrucció de 10 de juliol de 2003, de 
la Junta Electoral Central, sobre substitució de càrrecs representatius locals 
(BOE núm.171, de 18 de juliol de 2003) s’estableix: 
“Primero.-Sustitución mediante candidatos siguientes o suplentes: 
1. Cuando se presente escrito de renuncia o se produzca el fallecimiento u otro 
supuesto de pérdida del cargo de concejal, alcalde pedáneo, consejero comarcal o de 
otro cargo representativo local, el Pleno de la entidad local de la que forme parte 
tomará conocimiento de la misma, remitiendo certificación del acuerdo adoptado a la 
Junta Electoral de Zona, durante el período de mandato de la misma, en orden a las 
elecciones locales, y a la Junta Electoral Central una vez concluido el mandato de 
aquélla, a los efectos de proceder a la sustitución, conforme a lo dispuesto en la Ley 
Orgánica del Régimen Electoral General, indicando el nombre de la persona a la que, 
a juicio de la Corporación, corresponde cubrir la vacante.” 

En conseqüència, es proposa al ple de l’Ajuntament d’Avià l’adopció del 
següent acord: 
Primer.- Prendre coneixement de la renúncia de la Sra. MARIA MUÑOZ 
VILANOVA, pertanyent a la candidatura de Convergència i Unió (CiU) 
corresponent al municipi d’Avià, al seu càrrec de regidora de l’Ajuntament 
d’Avià. 
Segon.- Trametre a la Junta Electoral Central certificació del present acord. 
Tercer.- Sol·licitar a la Junta Electoral Central que expedeixi la credencial 
acreditativa de la condició d’electa a favor del Sr. SANTIAGO ROCA I ROIG  
candidat/a a qui, a judici d’aquesta Corporació, correspondria cobrir la vacant. 
Quart.- Notificar el present acord a les persones interessades, així com als 
departaments municipals d’intervenció i tresoreria. 
 
 El ple, per unanimitat, acorda prendre coneixement d’aquesta renúncia. 
 
5 – ACCEPTACIÓ DE LA SUBVENCIÓ DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA PER AL SOSTENIMENT DEL FUNCIONAMENT DE LA LLAR 
D’INFANTS, CURS 2011-2012 
 

Des de la Direcció General de Centres Públics del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya s’ha tramès proposta de conveni 
a subscriure entre el Departament i aquesta corporació pel sosteniment del 
funcionament de centres educatius de primer cicle d’educació infantil de 
titularitat municipal per al curs 2011-2012, que es concreta amb una subvenció  
de 50.700,00 euros a la Llar d’infants La Baldufa, que té el codi 08051276. 
 Atès que aquesta subvenció cal acceptar-la de forma expressa per la 
corporació, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Acceptar la subvenció de 50.700,00 euros concedida per la Generalitat 
de Catalunya, per al sosteniment del funcionament de la llar d’infants municipal 
La Baldufa, pel curs escolar 2011-2012 
Segon. Autoritzar a la Sra. alcaldessa perquè firmi el conveni regulador de la 
subvenció. 
Tercer. Encarregar al secretari interventor la justificació de la subvenció. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre el següent assumpte: 
 
6.1 – APROVACIÓ DELS NOUS ESTATUTS DEL CONSORCI DE 
FORMACIÓ I D’INICIATIVES CERCS-BERGUEDÀ 
 
Aquest Ajuntament, en sessió plenària del dia 19 de novembre, va aprovar 
l’adhesió al Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs – Berguedà, així com els 
estatuts pels quals es regeix. 
 
La Junta General del Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs - Berguedà, en 
sessió de 21 de desembre de 2012, va acceptar l’adhesió de l’Ajuntament 
d’Avià. En la mateixa sessió es va aprovar inicialment la modificació dels 
estatuts, trobant-se en aquests moments en el tràmit d’exposició pública. 
 
Atesa la conveniència de que tots els ens adherits aprovin de nou, 
explícitament, els estatuts modificats. 
 
Vist el procediment establert en l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de 
juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens 
Locals de Catalunya, es proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Aprovar els nous Estatuts del Consorci de Formació i d’Iniciatives 
Cercs – Berguedà, aprovats per la seva Junta General en sessió de 21 de 
desembre de 2012. 
 
Segon. Delegar en el Consorci de Formació i d’Iniciatives Cercs- Berguedà la 
tramitació de l’expedient de modificació estatutària. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El grup municipal d’ “Independents per Avià – Progrés Municipal” ha 
plantejat per escrit la següent pregunta: 
“ Al Ple de 12 de gener de 2012 vàrem fer una pregunta a l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament sobre el Centre de Dia d’Avià, pregunta que ens va ser contestada per 
escrit i que demanava una descripció del Pla de Viabilitat futur, així com el pressupost 
pel 2012. 
 Un cop passat el primer any en que l’Ajuntament ha portat la gestió directa 
d’aquest equipament, necessitem que ens passeu informació sobre: 

- Sobre el personal actual que treballa al o per al Centre de Dia, les titulacions, 
categories, tipus d’activitat i sous de cada treballador. 

- El tancament econòmic de l’any 2012 detallat per partides. 
D’altra banda, també volem conèixer el pressupost del Centre de Dia, també 

detallat per partides, per a aquest any 2013.” 



La Sra. alcaldessa respon que no poden facilitar les dades econòmiques 
perquè encara no es disposa del pressupost ni de la liquidació, facilitant-li, per 
escrit, les dades que demana del personal. 

La Sra. Cortés demana com està el tancament econòmic del 2012, 
responent la Sra. Canal que està una mica endarrerit i es passa al mes de juny 
i que no es porta una comptabilitat separada del Centre de dia i per això caldrà 
esperar a tenir-la global.  

La Sra. Cortés demana quina previsió hi ha ? 
La Sra. alcaldessa respon que ens haurem d’espavilar i a finals de març 

es mirarà d’estar al dia; de totes maneres, respecte del Centre de dia no 
s’esperen gran variacions del 2011. 

 
En relació amb les preguntes que van quedar pendents de respondre de 

l’acta passada, la Sra. alcaldessa, li fa arribar les respostes per escrit, que es 
transcriuen a continuació: 

 
A) - Sobre la 1ª fase del Pavelló Poliesportiu: 
 

1- Quin serà el cost final de la teulada del pavelló ? 
El cost serà de 60.703,00 euros 

 
2- Quina previsió de terminis té l’Equip de Govern per tenir la teulada 

posada i, per tant, finalitzada la 1ª fase ? 
L’empresa ens ha dit que començaran a finals de gener i trigaran un 
mes aproximadament. 

 
3- En quin estat de conservació es troben les bigues de fusta després 

d’un any i mig sense teulada ?. S’ha elaborat un informe tècnic de 
l’estat de conservació de l’estructura existent actualment ?. Si és així, 
els demanem ens facilitin una còpia, i si no s’ha fet cap informe, els 
sol·licitem la redacció d’aquest i el lliurament al representant del 
nostre Grup. 
En una visita feta amb dos tècnics de l’empresa que posarà la planxa 
i l’arquitecte municipal es constatà que la làmina transpirable tipus 
tayvek s’havia esquinçat i s’havia tacat una mica la fusta d’humitat, 
amb tot, l’estat general de la fusta sembla correcte. No s’ha fet cap 
informe tècnic. 
 

4- Quins motius justifiquen que s’hagi trigat un any i mig a solucionar la 
instal·lació de la teulada ?, que era una actuació urgent, no només 
per formar part de la 1ª fase de construcció del pavelló sinó també 
pel problema de conservació general d’una estructura arquitectònica 
que ja estava quasi finalitzada.  
Hi va haver problemes amb l’empresa adjudicatària (BUSCALL S.L.) 
qui va dir que no ho podia fer per l’import que s’havia pressupostat. 
L’argument era que la solució constructiva donada pels arquitectes 
redactors del projecte no era molt viable per portar-la a la pràctica. 

 
5- A quins acords s’ha arribat amb Fupicsa pel pagament del deute de 

les darreres certificacions i dels interessos de demora reclamats?, 
com està el tema a data d’avui?. 



Demanaven 4.464 euros. El secretari va calcular els interessos reals i 
va sortir 2.575,40 euros, hi van estar d’acord i l’abril del 2012 és van 
liquidar. 

 
B) - Sobre la 2ª fase del Pavelló Poliesportiu:  
 

6- Quina previsió tenen per iniciar la contractació per desenvolupar la 2ª 
fase?  
S’ha iniciat una segona fase en la que es faran las següents obres: 
-Consolidació de la coberta 
-Adequació de la pista de joc i accessos 
-Tancament perimetral de l’edifici amb paret de 3 metres d’alçada. 
 
L’import total d’aquesta segona fase és de 215.760 euros i s’ha 
adjudicat a BERAVI S.L. 

 
7- Es manté el projecte arquitectònic i el pressupost del projecte 

presentat a la Generalitat de Catalunya abans de maig de 2011? 
     Sí 

 
8- Quina planificació s’ha fet del desenvolupament de l’obra tenint en 

compte que ha d’estar finalitzada en un any i un mes (31 de 
desembre 2013), segons el “conveni amb el Consell Català de l’Esport 
pel finançament de la construcció del pavelló poliesportiu” aprovat a 
la Junta de Govern de 09/01/12 ? 
El mes de Novembre del 2012, el Consell Català de l’Esport ens va 
comunicar que no podien complir amb l’esmentat conveni i ens 
oferien firmar-ne un altre en el que l’Ajuntament havia de buscar-se 
el finançament dels 624.000 euros que havien d’esser subvencionats. 
La Generalitat aniria pagant les quotes mensuals d’aquest 
finançament.  
La Junta de Govern va decidir que no es podia hipotecar l’Ajuntament 
per aquest import ja que es podia donar el cas de que la Generalitat 
no pogués fer front als pagaments mensuals i aleshores el deute 
seria responsabilitat única d’aquesta corporació. 
S’optà per fer gestions a nivell polític i el mateix mes, ens vam reunir 
amb el Cap de Gabinet del Conseller Mas-Colell qui ens va dir que 
esperéssim que es configurés el nou govern i que ell mateix portaria 
aquest tema. 
Passat el període de festes i ja amb el nou govern, ens hem posat en 
contacte amb el cap de Gabinet  una altra vegada i estem esperant la 
seva resposta. 

 
En quant al pla de finançament per a la segona fase acordat amb la 
Generalitat de Catalunya en el document de compromís de data 27/7/10, 
tenint en compte que el total de l’obra, segons el pressupost vigent a maig 
de 2011, pujava 1.365.000€, i que la Generalitat manté la subvenció directa 
de 624.000€ que s’havien acordat en aquest document i que es manté en el 
conveni anteriorment citat,   
 

9- En quin estat es troba actualment aquest pla de finançament que 
s’havia acordat en el document de compromís citat ?. 



La resposta ja es dóna a la pregunta núm. 8 
 

10- Quina previsió de finançament té l’Equip de Govern de 
l’Ajuntament d’Avià a data d’avui ?.  
Estem pendents de la resposta de la Generalitat  

 
 

11- Ens poden especificar aquest pla de finançament ? 
              No hi ha pla 

 
 

12- En quant al crèdit que s’havia demanat per al desenvolupament 
de la 2ª fase, i que vencia al maig 2012, en quina situació es troba?. 
S’ha renegociat?.  En quines condicions?.  
Es va prorrogar fins el desembre i ara ja s’ha consolidat amb la 
segona fase del pavelló 

 
C) - Sobre la instal·lació del comptador i servidor d’electricitat definitiu a 
l’Hotel d’Entitats:  
 

13- Quina és la justificació de que s’hagi trigat un any i mig a 
solucionar el tema de la instal·lació definitiva del comptador ?.  
L’entitat subministradora havia de fer millores a la xarxa.  

 
14- Per quins motius s’han fet canvis de companyia ? (a la Junta de Govern 
del 6/2/12, acorden donar de baixa el comptador de Gas Natural-Fenosa; 
tot i que el servidor provisional inicial era Fecsa-Endesa i darrerament es 
segueix fent planejaments d’increment de potència amb aquesta darrera 
companyia). La companyia comercialitzadora que ens factura el consum 
elèctric és Gas Natural-Unión Fenosa; per això, inicialment va semblar que 
la sol·licitud d’ampliació de potència calia fer-la amb aquesta 
comercialitzadora, però com que la línia és de Fecsa-Endesa els treballs 
previs a l’ampliació de potència els havia de realitzar aquesta companyia. 
Actualment, feta l’ampliació sobre la línia general, cal acabar contractant la 
nova potència i encara no es coneix que serà més ràpid: un nou contracte 
amb Fecsa-Endesa o bé l’ampliació del vell comptador que paguem a Unión 
Fenosa. 
 

14- Quan i com es preveu solucionar la instal·lació del comptador 
definitiu ? Ens quins terminis ? Amb quins costs finals ?. 
Ja està instal.lat. Uns 700 euros. 

 
D)- En quant al manteniment de l’edifici de l’Hotel d’Entitats, tenint en 
compte que s’ha constatat una manca de manteniment general dels espais 
interiors i una “ocupació” sense criteri establert: 
 

15- Quina planificació de neteja i manteniment dels espais té 
l’Equip de Govern ?, com es fa aquest manteniment ? (detallar 
l’empresa o professional destinat, temps destinat, criteris). 
No hi ha una planificació de neteja ja que no hi ha uns usos fixats ni 
programats. Quan els usuaris veuen que és brut, ens ho diuen i es 
neteja. 



 
16- Detectant problemes reiterats amb l’ascensor, ja que no 

funciona el telèfon per avís d’avaria, així com diferents persones han 
quedat tancades a dins, i la llum interior queda encesa sempre.  
Quins passos s’han fet per solventar aquest problema ?. 
Els problemes que s’esmenten van ser puntuals, s’han solucionat i ja 
no s’han repetit. 

 
 
E)- En quant als usos a que es destina l’Hotel d’Entitats:  
 

17- Quina és la planificació i objectius en quant a usos i activitats 
prevista pel proper any 2013 ?.  
No tenim cap planificació ni cap objectiu. Creiem que les Entitats ja 
saben que disposen de l’Hotel pel que necessitin i no cal incentivar-
los. 

 
18- Ens poden detallar, o bé lliurar l’informe anual, de l’activitat, 

usos, nivells d’ocupació i participació en activitats, quantitat de 
població a la que arriba els diferents serveis que s’han ofert en 
aquest equipament cultural i social públic els darrers 12 mesos ?. 
No s’ha fet aquest estudi. 

 
19- Per quin motiu s’utilitzen diferents espais de l’edifici per 

guardar restes de la pirotècnia sobrant del correfoc de la festa major 
?.  Volem remarcar en aquest document que es tracta d’un risc elevat 
de perill en un local al que accedeixen nens sense o amb poca 
vigilància, així com hi ha accés públic general sense control ni 
vigilància. D’altra banda volem recordar que no es pot guardar 
material d’aquest tipus en un local destinat a usos públics.   Quina 
explicació donen a aquesta conducta ?. Com i quan pensen solucionar 
aquest problema ?.  
El que es va observar era material sense pólvora i per això pensem 
que el problema que s’esmenta no existeix. 

 
 

20- És intenció de l’Equip de Govern destinar aquest equipament 
públic a magatzem de mals endreços, tal i com es pot apreciar 
actualment?. Els recordem que aquest equipament va néixer amb 
l’objectiu de ser un espai per desenvolupar activitats per al benefici i 
gaudi de tot el poble, no de grups reduïts ni per a que es destini a 
“magatzem”. 
Aquest Equip de Govern no destina l’Hotel a cap activitat en concret 
si no que el posa a disposició de les entitats i aquestes hi fan el que 
les seves activitats requereixen. 

 
 

21- Amb quin criteri es “deixen” els claus de l’edifici a entitats, 
associacions, veïns i particulars ?, per quin motiu no es fa un 
acompanyament de les persones que fan ús de l’edifici en lloc de 
permetre l’accés sense control ?. Quines entitats i/o particulars 



disposen de còpia de les claus i poden accedir quan vulguin ?. Ens 
poden facilitar un llistat amb el nom de l’entitat i el responsable ?. 
Hi ha 4 claus. Les tenen l’Ajuntament, l’Elisenda, el Jaume i els Joves. 

 
23- Amb quin criteri es cedeixen espais municipals a particulars per tal què 
desenvolupin activitats lucratives privades, alguns dels quals ni tan sols 
viuen ni paguen imposts a Avià ?,  quin benefici treu el conjunt de la 
població d’aquesta conducta, a més de significar una ocupació injustificada 
d’espais públics ?. És intenció de l’Equip de Govern destinar espais públics 
municipals a la instal·lació de negocis particulars ?. Com es pensa 
solucionar aquest problema que afecta al conjunt de la població ?. 
El criteri que preval és el de servei al poble. En el cas concret de les classes 
d’anglès, el conjunt de la població se’n beneficia i molt ja que els pares no 
han de portar els fills a Berga, el casc antic es revitalitza i les botigues de la 
zona estan encantades. 
Cal esmentar que la senyora Rashpal Kaur (professora d’anglès) és 
avianesa des de l’any passat 
 
F)- En quant al cost de manteniment de l’edifici de l’Hotel d’Entitats,  
 
24- Quin és el cost detallat de despeses del darrer any (octubre 2011-
octubre 2012), així com el dels ingressos generats pels “lloguers”, 
“cessions” o altres activitats ?.  
Ja se li va donar la informació en el Ple anterior, faltava regularitzar les 
factures de la llum que encara no les tenim 
 
G)- En quant al manteniment del poble,  
 
25- Quina previsió i planificació té l’Equip de Govern de la neteja dels 
carrers del poble ?, ja que s’observa un tracte desigual en diferents zones i 
s’observen carrers amb seriosos problemes de manca de neteja i 
manteniment.  
 La planificació és la mateixa que vam trobar de la legislatura anterior. 
Quan algun veí d’algun carrer denuncia alguna incidència ho comuniquem al 
monitor responsable de la neteja i ell fa el que toca. 
 
26- Quin seguiment es fa, des de la regidoria corresponent, del 
manteniment de neteja del poble ?  
No es fa cap actuació en concret. 

 
La Sra. Cortés demana com està el tema de la teulada del pavelló, que 

havia vist que ja estava aprovat el pla de seguretat. 
El Sr. Llorenç Altozano diu que avui han començat a treballar-hi. 
 
Finalment, la Sra. Cortés demana si ja se sap quines regidories portarà 

el Sr. Santi Roca, responent-li el Sr. Altozano que portarà Medi Ambient i 
relacions amb les entitats i associacions i ell es quedarà amb Ensenyament. 

 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 

certifico. 


