
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 01/14 
 
Data: 24 de gener de 2014 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:28 
 
Assistents: 
- Llorenç Altozano Sevilla(CiU) (alcalde) 
- Patrocini Canal i Burniol (SA)  
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Josep Bertran i Company (CiU) 
- 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 
 
Excusa l’assistència: 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
 
 
 El Sr. alcalde 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 (25/11/2013) 
 
 Tots els regidors han rebut amb anticipació l’esborrany de l’acta; per això 
no es llegeix. No hi ha esmenes i s’aprova per unanimitat 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 24 DE GENER DE 2014 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que, des de l’última sessió ordinària, el Sr. alcalde ha 
aprovat les resolucions que es resumeixen: 
- 67/13, de 28 de novembre, encarregant a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà que demani la subvenció pel programa Treball i Formació, adreçat a 
persones aturades perceptores de la renda mínima d’inserció. 
- 68/13, de 28 de novembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 
*34/13, demanada pel Sr. Josep Badia Burniol, per les obres de construcció 
d’un mur de contenció de terres al C. Ronda de Queralt, 9 
*39/13, a nom del Sr. Christian Rafael Palacios Abril, per connexió d’aigua per 
a pica i wàter i col·locar 4 punts de llum a la nau industrial del C. Llobregat, 18 
de la Plana. 
- 69/13, de 10 de desembre, atorgant llicència de primera ocupació a Pirenaica 
de Gestió Immobiliària, SL, per l’habitatge del C. Indústria núm. 6,1r.2ª. 
- 70/13, de 11 de desembre, donant conformitat a la pròrroga, fins a l’entrada 
en vigor de nou contracte per compra agregada, del contracte de Localret amb 
Telefònica pels serveis de telecomunicacions, al qual l’Ajuntament hi està 
adherit. 
- 71/13, de 11 de desembre, atorgant llicència de primera ocupació a 
Promocions Valldavi, SL, per l’habitatge situat al C. Folgueroles, 2 
- 72/13, de 11 de desembre, atorgant llicència de primera ocupació a 
Promocions Valldavi, SL, per l’habitatge situat al C. Folgueroles, 6 
- 73/13, de 17 de desembre, sobre la compareixença i oposició al recurs 
contenciós administratiu interposat per l’Associació Acció Hospitalitària contra 
la resolució del contracte de gestió del servei de Centre de dia i de serveis. 
- 74/13, de 19 de desembre, donant de baixa a 8 persones del Padró municipal 
d’habitants, per inclusió indeguda. 
- 01/14, de 7 de gener, contractant de forma interina la Sra. M. Camila 
Gutiérrez com a monitora de menjador per substituir a la Sra. Diana Ramona 
Achim, que gaudeix de permís per maternitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés s’interessa pels decrets relacionats amb 
la baixa de persones al Padró d’habitants i pel recurs del Centre de dia, 
ampliant-li la informació el Sr. alcalde i el secretari.  
 
3 – RATIFICACIÓ ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN REFERENT A LES 
DEMARCACIONS NOTARIALS I REGISTRALS. 
 
 La Junta de Govern local, en sessió de 23 de desembre de 2013, va 
adoptar l’acord que es transcriu a continuació : 

“ Vistos els escrits tramesos pel Ministerio de Justicia a aquest Ajuntament 
relatius a  l’assumpte: Demarcación Registral  i Demarcación Notarial, en els 
que es comunica que la Direcció General del Notariado y de los Registros ha 
acordat en data 7 de novembre de 2013 iniciar el procediment per a la revisió 
total de la demarcació registral i de la demarcació notarial i en els que es 
concedeix a l’Ajuntament un termini de quinze dies i de tres mesos 
respectivament per trametre informe sobre la conveniència, necessitat i 
oportunitat de les demarcacions notarials i registrals.  



Atesa l’afectació que comportaria la decisió d’amortitzar  el Registre de la 
Propietat de Berga i/o els despatxos Notarials de Berga i Puig-reig a nivell de 
llocs de treball i de dificultat i igualtat en l’accés als tràmits que es realitzen 
davant el Registre de la propietat i les Notaries per a tots els  berguedans i 
berguedanes.  

Atès que la desaparició del Registre de la Propietat de Berga i/o els despatxos 
Notarials de Berga i Puig-reig  suposaria un pas enrere respecte el pretès 
reequilibri territorial de les comarques de muntanya i d’interior.  

Atès que la distància de moltes de les poblacions situades a la comarca fins a 
Manresa és molt gran, es transcorre per vies de comunicació viària de segon i 
tercer ordre i el transport públic és totalment insuficient, la supressió del 
Registre de la propietat i de les Notaries de Berga i Puig-reig  suposaria per als 
ciutadans del Berguedà una dificultat afegida contrària al principi d’igualtat.  

És per això que la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Avià 

ACORDA:  

PRIMER: Acreditar la conveniència, necessitat i oportunitat de mantenir la 
demarcació Registral de Berga, i manifestar la més ferma oposició per part de 
l’Ajuntament d’Avià a la possibilitat que s’amortitzi el Registre de la Propietat de 
Berga.  

SEGON: Acreditar la conveniència, necessitat i oportunitat de mantenir els 
despatxos Notarials de Berga i Puig-reig  i manifestar la més ferma oposició per 
part de l’Ajuntament d’Avià a la possibilitat que s’amortitzin els despatxos 
Notarials de Berga i Puig-reig.    

TERCER.- Comunicar el present acord a la Dirección General del Notariado y 
de los Registros, a la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya, al 
Ministeri de Justícia, al Registre de la Propietat de Berga, a les Notaries de 
Berga i Puig-reig, als Jutjats de Berga, als delegats de l’Il·lustre Col·legi 
d’Advocats de Barcelona a Berga, a la representant dels Procuradors de Berga 
i a tots els municipis de la comarca. 

QUART.- Incloure aquest assumpte dins l’ordre del dia de la propera sessió 
plenària perquè sigui ratificada pel Ple municipal” 
 
 Considerant que procedeix la ratificació prevista a l’apartat 4t. de la 
resolució esmentada, es proposa : 
 
ÚNIC. Ratificar en la seva integritat l’acord de la Junta de Govern local de 23 
de desembre de 2013 en relació amb les demarcacions notarials i registrals. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 La Sra. Monroy comenta que el Consell Comarcal, abans de Nadal, 
també va adoptar aquest acord. 



4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’ESTATUTS DEL 
CONSORCI LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret en el 
que l’Ajuntament d’Avià en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 23 de 
novembre de 2013 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al•legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, 
d’acord amb la redacció donada en el text refós que s’adjunta. 
  
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la 
notificació perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin 
convenients, amb el benentès que si no se’n presentessin, es donaria per 
aprovat definitivament l’acord un cop transcorregut l’esmentat termini. 
 
Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació 
pública, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, 
d’acord amb el termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del 
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, en el seu cas, les 
al•legacions i les esmenes corresponents”. 
 
Vist que la proposta de modificació dels Estatuts es basa en els següents 
criteris: 
 
1. Possibilitar la integració en el Consorci Localret  de les entitats  locals 
catalanes de caràcter territorial, de manera que el Consorci quedaria integrat 
per: 
 
• Municipis catalans que han expressat la seva voluntat d'integrar-se en el 
Consorci. 
• Entitats locals catalanes de caràcter territorial que hagin expressat la 
seva voluntat d'integrar-se en el Consorci. En aquest sentit podran formar part 
del Consorci: les Diputacions Provincials catalanes, els Consell Comarcals i 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 
• L'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de 
Catalunya, segons el règim actual. 
 
2. Actualització dels objectius i finalitats de consorci: sense modificar la 
finalitat i àmbit material d’actuació de Localret, que continua ubicat en el camp 
de les comunicacions electròniques, les noves tecnologies i l’administració 
electrònica, s’aprofita la modificació estatutària per actualitzar moltes de les 
tasques que s’estan desenvolupant.  
 
 
 



3. Òrgans de govern: la possible integració de noves entitats locals de 
caràcter territorial en el termes que s’ha indicat anteriorment, obliga a modificar 
la composició dels òrgans de govern del Consorci, per tal de que totes les 
entitats que el puguin integrar tinguin representació en els òrgans de govern. 
 
4. Correccions i adequacions legals: s’aprofita la modificació estatutària per 
corregir algunes qüestions d’ordre tècnic i adequar els estatuts a les darreres 
modificacions normatives. 
 
Atès que examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposa el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, el 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, la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques de Catalunya, i la resta de 
disposicions legals aplicables als Consorcis. 
 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu 
òrgan de govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les 
mateixes formalitats que per a la seva aprovació. 
 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 
locals preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci 
s’han d’adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
Atès que l’acord de ratificació, juntament amb la modificació dels estatuts 
proposada s’ha de sotmetre a informació pública pel termini de trenta dies, 
mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 
 
És per tot això que es proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents 
 
A C O R D S  
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació  dels Estatuts del Consorci local 
Localret, acordada per l’Assemblea General del mateix en sessió plenària de 
23 de novembre de 2013, segons consta a l’expedient administratiu. 
 
Segon.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci local Localret per al seu 
coneixement i efectes escaients. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ DE LA DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AMI EN 
RELACIÓ AMB LA CONVOCATÒRIA DE LA CONSULTA PER TAL DE 
DECIDIR SI CATALUNYA VOL ESDEVENIR UN ESTAT INDEPENDENT. 
 
Per part de l’Associació de Municipis per la Independència, a la qual aquest 
Ajuntament hi està adherit, s’ha presentat la següent declaració institucional: 
 



“Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació 
catalana vol esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per 
representants electes per la ciutadania d’Avià  vol manifestar: 
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al 
Parlament, que farà possible la celebració d’una consulta on el poble de 
Catalunya decidirà, de manera lliure i democràtica, el seu futur col·lectiu. 
2. El seu compromís amb la Generalitat i el Parlament de Catalunya, 
representants legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui una 
realitat. 
3. La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en 
llibertat en aquest acte democràtic, decidint el seu destí.” 
 
Es proposa al Ple : 
 
Primer. Aprovar la declaració institucional de l’Associació de Municipis per la 
Independència en relació amb la convocatòria de la consulta per tal de decidir 
si Catalunya vol esdevenir un Estat independent. 
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Associació esmentada. 
 
 La proposta és aprovada per 9 vots a favor i 1 abstenció (Sra. Rosalia 
Monroy). 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, ANY 
2014 
 Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2014, presentat 
davant aquesta corporació local pel Sr. 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 629.900,00  
2 Impostos indirectes 20.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 398.586,80  
4 Transferències corrents 683.602,85  
5 Ingressos patrimonials 8.300,00  
7 Transferències de capital            114.610,35  
                          Total ingressos…….. 1.855.000,00  
                                ================================ 



DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 778.876,08  
2 Despeses en béns corrents i serveis 747.707,20  
3 Despeses financeres 3.168,28  
4 Transferències corrents 49.748,11  
6 Inversions reals 156.844,51  
9 Passius financers ___118.655,82  
                           Total despeses……. 1.855.000,00  
    =============================== 
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 3 2 
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                  4                   4 
Operari/ària mant. instal. esportives        1                   1  
Cuidador/a centre de dia          5                   5 
Xofer transport centre de dia                         2                   2 
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 l’apartat d’intervencions, la Sra. Monroy demana si es congela el sou 
del personal, responent-li el Sr. alcalde que el capítol 1 no es pot incrementar. 
 Respecte les inversions demana què s’arranja al Barri de la Creu i què 
es farà en l’aigua, responent-li el Sr. alcalde que, al Barri de la Creu, es farà el 
soterrament de línies de serveis, igual com ja estava previst fer l’any passat i en 
l’aigua, es gastarà el que queda del 2013, serà obra nova i cal parlar amb 
Sorea per veure quines actuacions convenen més, ja que d’acord amb el 
contracte de concessió, Sorea no es fa responsable de l’estat de la xarxa i, si 
en cal canviar alguna part, s’ha de pagar. Sorea només assumeix les 
reparacions. 
 El Sr. Alcalde comenta que s’ha apujat la partida d’enllumenat públic 
perquè s’han incrementat les tarifes. Sobre consum elèctric la Sra. Cortés 
demana si s’ha notat el canvi de tecnologies, responent el Sr. alcalde que s’ha 
baixat en quilovats però que en apujar l’IVA i les tarifes no s’ha notat en el cost. 
 La Sra. Monroy comenta que és una pena el que s’està pagant 
d’amortitzacions, responent-li el Sr. alcalde que en els dos anys i mig d’aquesta 
legislatura no s’ha fet cap préstec. El secretari afegeix que l’endeutament no 
arriba al 40 %, molt per sota del màxim legal. 
 La Sra. Monroy demana per on es passa en la comptabilitat, responent-li 
el secretari que pel novembre, esperant poder fer a mitjans de març la 
liquidació. 
  
 
7 - CONCESSIÓ DEL TÍTOL DE FILL PREDILECTE D’AVIÀ AL SR. MARC 
COMA  i CAMPS 
 
El pilot de motos Marc Coma i Camps va néixer a Avià el 7 d’octubre de 1976 a 
la casa del Molí de la Coromina i forma part d’una extensa família, molt activa i 
compromesa amb el municipi. 



 
La seva vinculació amb el món de les motos es remunta a la seva infància, 
esperonat pel seu pare Ricard Coma, que també havia sigut un molt bon 
corredor. El primer èxit esportiu li arriba el 1995, amb només 19 anys, quan es 
proclama campió d’Espanya d’enduro júnior; a partir de llavors, un reguitzell de 
triomfs conformen la seva aureola de líder en aquest món: Campió del Mundial 
d’Enduro sub-23 l’any 1998; 5 vegades campió absolut del món de rallis, els 
anys 2005, 2006, 2007, 2010 i 2012 i 4 vegades vencedor del mític Dakar: 
2006, 2009, 2011 i 2014. 
 
Els seus triomfs no l’han allunyat de la seva vila natal, ans el contrari, el nom de 
Coma i Avià ha anat lligat en moltes cròniques periodístiques, donant a 
conèixer arreu del món el nostre poble, on resideix i hi ha format família pròpia. 
 
En la seva vessant esportiva hom li reconeix molts valors: constància, esforç, 
treball en equip, intel·ligència... i també en la vessant humana: simpatia, 
senzillesa, arrelament al poble. El conjunt fa que el Marc Coma sigui un dels 
referents mundials d’Avià del qual ens en sentim orgullosos. 
 
L’Ajuntament d’Avià no disposa de cap reglament d’honors i distincions ni es 
coneix que en èpoques passades s’hagi distingit d’una manera particular a 
altres fills del poble, però recollint el sentiment popular i considerant que ara és 
el moment idoni per a fer públic l’agraïment i la consideració vers la seva 
persona, es proposa : 
 
Primer. Concedir al Sr. MARC COMA i CAMPS el títol de FILL PREDILECTE 
d’Avià, en consideració als seus extraordinaris mèrits esportius i al seu 
arrelament amb Avià i la seva gent. 
 
Segon. Lliurar a la persona distingida una placa que acrediti aquest títol el 
proper diumenge dia  26 de gener, en el marc de la festa d’homenatge que se li 
farà amb motiu del darrer Dakar. 
 
Tercer. Obrir un llibre-registre municipal on constin les distincions que 
l’Ajuntament acordi atorgar. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No h’hi ha 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 No n’hi ha 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


