
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 05/13 
 
Data: 10 de juny de 2013 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:40 
 
Assistents: 
 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa en funcions) 
- 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) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Ha excusat l’assistència la regidora  Sra. María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
 
 La Sra. alcaldessa en funcions dóna l’acte per iniciat, que només té com 
a punt de l’ordre del dia l’Elecció i proclamació de nou alcalde. 
 La Sra. Canal diu : 
 
“Bona nit a tothom i moltes gràcies per ser aquí, acompanyant-nos al Llorenç i a mi en 
aquest dia tan especial per tots dos. Jo, si vull ser sincera, us he de dir que per mi avui 
no és un dia per el que pugui estar contenta. 
 
No sento un alleujament perquè  em tregui cap pes de sobra, algunes persones em 
diuen que ara se m’han acabat els maldecaps, però jo per més que ho intenti, no tinc 
aquesta sensació. 
  
He de dir primer de tot que ser alcaldessa ha estat una gran experiència personal, ha 
estat un honor representar el poble en les reunions que hi havia a fora del poble, a la 
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Generalitat, a la Diputació, etc,etc,. També ha estat un privilegi el contacte directe amb 
les persones que s’apropaven a l’Ajuntament o que em comentaven coses a peu de 
carrer. També el tracte amb les diferents associacions que demanaven col·laboració 
pels esdeveniments que preparaven ha estat molt enriquidor. 
 
Però el que no té preu es el fet de començar cada dia de bon matí sense saber mai 
amb que em trobaria en el decurs del dia. A l’Alcaldia hi arriba tot, ja sigui que hi ha un 
eixam d’abelles a l’escola o perquè un diumenge al matí s’ha inundat el dispensari o 
perquè d’avui per demà la generalitat et diu que no et pagarà la subvenció pel pavelló 
que ja teníeu signada. I es clar tot això et provoca unes dosis considerables 
d’adrenalina que et mantenen sempre ben viu i amb una certa tensió. Tot això ho 
trobaré a faltar. 
 
Però bé, aquest canvi formava part del pacte inicial i el compleixo amb molt de gust. 
Ara passaré, com ja deia en la meva carta de comiat, a una discreta segona línia, com 
a tinent d’alcalde, ajudaré al Llorenç amb el que ell em demani i em dedicaré a la 
regidoria de Benestar social, igualtat i comunicació. 
 
Vull donar les gràcies en primer lloc a la meva família perquè ells des del primer 
moment em van animar i recolzar en el projecte de SOM AVIA. Se que hi ha hagut 
vegades que m’han necessitat i jo no hi era per que feia d’alcaldessa, però mai m’ho 
han retret i sempre han pensat que valia la pena perquè jo ho feia de gust. 
 
També vull donar les gracies als companys de SOM AVIA que van entrar a 
l’Ajuntament amb mi. han treballat molt i sempre m’han fet costat. I no cal dir que tenim 
molt present a la resta del grup SOM AVIA, ja que sense ells no ens hagués estat 
possible viure aquesta experiència. 
 
El meu agraïment també es pel grup de CIU que han estat uns bons col·laboradors i 
hem treballat junts i sense problemes. 
 
Finalment als treballadors de l’Ajuntament , els tècnics i els de la Brigada. Vosaltres si 
que feu anar al poble de manera eficient i discreta. Llorenç desitjo de tot cor que 
tinguis molta sort.” 
 
 A continuació el secretari explica que la Sra. Patrocini Canal, en data 20 
de maig va presentar la seva dimissió com a alcaldessa de l’Ajuntament d’Avià. 
El Ple, en sessió de 27 de maig, en va prendre coneixement i acordà convocar 
sessió extraordinària pel dia d’avui per a l’elecció de nou alcalde. 
 Les disposicions legals que són aplicables en aquest cas són: 
--- Article 40 del Reglament d’Organització, funcionament i règim jurídic de les 
entitats locals, que estableix que, en el cas de dimissió de l’alcalde, la sessió 
extraordinària per a l’elecció d’un nou alcalde se celebrarà amb els requisits 
establerts a la legislació electoral. 
--- Arts. 195 i 196 de la Llei orgànica 5/1985, del Règim electoral general, on 
s’estableix que cal constituir una Mesa d’edat, integrada pels regidors de major 
i de menor edat i de que poden ser candidats tots els regidors que encapçalin 
les llistes. 
 En aquest cas doncs, les persones candidates a l’alcaldia són : 

- Llorenç Altozano Sevilla, cap de llista de Convergència i Unió 
- María del Agua Cortés Elía, cap de llista d’ Independents per Avià – 

Progrés Municipal 
- Ramon Gangolells Vilardell, segon candidat de la llista Som Avià 



L’elecció es farà mitjançant unes butlletes preparades al respecte, on cal 
assenyalar el candidat que es vol votar. Una vegada fet això,  cadascú l’ha 
d’introduir a la urna. 
 
 Seguidament es passa a formar la Mesa d’Edat, composta pels regidors  
de major i de menor edat i de la que serà secretari el de la corporació, segons 
estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 15 de juny i l’article 37.2 
del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats 
Locals, corresponent la designació als Srs. Ramon Gangolells i Vilardell i Albert 
Caellas i Cardona, que passen a ocupar el lloc destinat a l’efecte, quedant 
constituïda la Mesa d’Edat per: 
- President: Ramon Gangolells i Vilardell, regidor de major edat. 
- Vocal: Albert Caellas i Cardona, regidor de menor edat. 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia, que ho és de la corporació. 

 
A continuació es procedeix a l’elecció secreta del nou alcalde i després 

del recompte, el president de la Mesa comunica el resultat de l’escrutini : 
 

- Llorenç Altozano..................      7 vots 
- María del Agua Cortés .......   cap vot 
- Ramon Gangolells ..............   cap vot 
- En blanc ...............................     3 vots 
- Nuls ......................................    cap 

 
Havent obtingut la majoria absoluta de vots el Sr. Llorenç Altozano Sevilla 

és proclamat nou alcalde de l’Ajuntament d’Avià i, per donar compliment a la 
normativa aplicable, el President de la Mesa d’edat passa a formular-li la 
pregunta de promesa del càrrec: 
 
- “Jures o promets per la teva consciència i honor complir fidelment les 

obligacions del càrrec d’alcalde de l’Ajuntament d’Avià, amb lleialtat al 
Rei, i respectar i fer respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya ? “ 

 
El Sr. Altozano respon :  “Sí, per imperatiu legal ho juro” 

  
      El Sr. alcalde passa a ocupar el lloc reservat a l’alcalde i rep de l’anterior 
alcaldessa la vara d’alcalde de l’Ajuntament d’Avià. 
 

Seguidament el Sr. Altozano adreça les següents paraules als companys 
de consistori i públic assistent : 
 

“Abans de tot voldria fer un agraïment a tots els assistents a aquest acte. 
Aquest agraïment s’ha de fer extensiu als avianesos que ens van donar suport 

a les urnes al maig de 2011, als companys de la Federació de Convergència i Unió  a 
nivell local,  comarcal, nacional i òrgans del  govern de la Generalitat. 
I sobretot, als companys de les llistes de CiU a les municipals i a les nostres famílies. 
Sense el suport de tots els que he citat mai no ens trobaríem aquí en aquestes 
moments. 

És un gran orgull i una gran responsabilitat el càrrec pel qual m’heu escollit 
avui. Be és cert que això no s’hauria aconseguit si no s’hagués arribat a un pacte amb 



la llista de Som Avià, amb qui hem compartit aquests 2 anys a l’equip de govern i amb 
qui compartirem els propers 2 anys. L’entesa entre les dues formacions ha estat 
magnífica i complerta, sense entrebancs i sense personalismes, a tall d’exemple, en 
els darrers 2 anys només hem hagut de votar a les Juntes de Govern en 2 ocasions i 
no per temes especialment complexes, situació que mostra que la visió que tenim 
d’Avià és molt similar. 

Cal dir també que la relació amb l’oposició de Progrés Municipal ha estat 
exquisida en quan al tracte rebut com en la col·laboració que han ofert. 

Arribar aquí no ha estat gens fàcil, jo personalment vaig començar a implicar-
me a la política municipal fa uns 10 anys, amb un període especialment poc gratificant 
quan vàrem estar a l’oposició. Altres companys de llista hi han estat més temps que jo, 
d’altres són d’incorporació més recent, però per a mi tots han estat igual d’importants i 
la seva col·laboració continua sent molt significativa per a tots nosaltres. 

Qui esperi grans canvis en aquests propers dos anys, crec que s’endurà una 
decepció. La tasca que s’ha fet fins ara creiem que ha estat la que calia donat que 
hem estat co-responsables i co-partícips del seu disseny i de la seva execució. Només 
es podran apreciar petits matisos com a diferents. Potser el més clar serà que haurem 
canviat la figura de l’alcaldessa per la de l’alcalde; la resta no presentarà canvis 
substancials. L’esperit, les ganes i la dedicació de tots els que formem aquest 
consistori seran les mateixes o més que les que hi hem emprat fins ara. 

Els programes electorals amb els que ens vàrem presentar tant CiU com Som 
Avià tenien les mateixes línies mestres que passaven per la transparència, la 
participació de la ciutadania i l’esforç, i per això continuarem pel mateix camí. 

Una part del programa electoral presentat ja s’ha executat i ens estem 
esforçant per poder fer la resta del mateix, sempre que la crisi actual ens ho permeti. 
L’època de les obres desproporcionades, dels equipaments insostenibles 
econòmicament i de lligar els gossos amb llonganisses, per sort, s’ha acabat. En 
aquests moments hem de fer servir un dels trets que més ens caracteritza com a 
catalans: el seny. Hem de utilitzar-lo en la gestió del dia a dia de l’Ajuntament, en el 
tracte amb els veïns i en solucionar els problemes que hem heretat del període 
anterior. La crisi econòmica i de valors que vivim actualment precisa que els  que ens 
dediquem a la política i, especialment, a la municipal siguem el més propers possible 
als ciutadans i per això la transparència i l’accessibilitat ha de ser la principal funció 
d’aquest ajuntament i és una de les meves prioritats.  

Ara és el moment de resoldre els petits problemes que en èpoques anteriors es 
posposaven precisament per què eren massa petits i semblava que no tenien 
importància. En aquesta línia ja s’han fet algunes actuacions i se’n faran d’altres.  
Incentivar la col·laboració i la participació ciutadana també és una de les tasques en 
què estem força compromesos i mantindrem les vies obertes fins ara i tractarem de 
millorar-les i ampliar-les. 

Garantir els serveis que es donen des de l’Ajuntament és un altra de les 
nostres prioritats i ens omple d’orgull haver aconseguit que el Centre de Dia per la 
Gent Gran funcioni potser millor des que és de gestió Municipal que quan estava en 
gestió Privada. 

Per acabar, vull fer esment a l’altre tema que ens afecta com a país, el Dret a 
Decidir. Des d’aquí volem ser partícips actius d’aquest procés i volem que la 
construcció de Catalunya, sigui quina sigui aquesta, pugui ser decidida pels propis 
catalans i continuarem, com ja hem fet fins ara, col·laborant per que aquest Dret pugui 
ser exercit amb total llibertat. 

Moltes gràcies  “  
 
 Sense més assumptes, l’acte és dóna per acabar, del que jo el secretari 
certifico. 


