
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 09/14 
 
Data: 1 de desembre de 2014 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 21:30 
 
Assistents: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) (alcalde) 
- Patrocini Canal i Burniol (SA)  
- 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)  
- Santiago Roca i Roig (CiU) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Justifiquen la seva absència: 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
 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 LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (29/09 I 
27/10/14) 
 
 Tots els regidors i regidores han rebut amb anticipació els esborranys 
d’aquestes actes i, per això, no és necessari llegir-les.  
 Les actes són aprovades per unanimitat i sense esmenes. 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 1 DE DESEMBRE DE 2014 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que, des de la darrera sessió ordinària, per l’alcaldia 
s’han adoptat les resolucions que es resumeixen: 
- 52/14, de 24 de setembre, concedint al Sr. Pere Traserra llicència de 
parcel·lació (divisió horitzontal) de la finca del C. Portal, 1 
- 53/14, de 26 de setembre, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

_Exp. 31/04 – Ramon Xandri, per anivellar formigó del pati i aplacar amb 
pedra el muret de la tanca, a la Ronda de Queralt, 26 
_Exp. 32/14 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per obrir una cata a la 
vorera de l’av. Pau Casals, 67, per a connexió de ramal. 

- 54/14, de 30 de setembre, concedint llicència de primera ocupació de la finca 
del C. Gran Via núm. 33C i 33D, propietat de la Sra. M. Dolors Boix. 
- 55/14, de 30 de setembre, atorgant 1 llicència d’obres menor: 

_Exp. 33/14 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per la canalització de 
19 m. de canonada de gas a l’av. Antoni Gaudí, 21 

- 56/14, de 3 d’octubre, concedint al Sr. Pere Vilardaga el canvi de titularitat de 
l’explotació de conills per a carn de la finca “Pla de Salvans – Vilardaga”. 
- 57/14, de 9 d’octubre, concedint a Rodi Bergadà, SL llicència ambiental per 
exercir l’activitat de taller mecànic al C. Llobregat, 20 de la Plana. 
- 58/14, de 10 d’octubre, incoant expedient de protecció de la legalitat 
urbanística al Sr. Bernardí Casals, per les obres realitzades a la finca “Vilamarí” 
(construcció porxo i garatge), sense llicència. 
- 59/14, de 29 d’octubre, concedint 2 llicències d’obres menors: 

_Exp. 30/14 – Dolors Boix, per adequació de local existent a la planta 
baixa, al C. Gran Via, 33, baixos 2ª. 
_ Exp. 37/14 – Enric Ballús, per pintar la façana principal del C. Anselm 
Clavé, 5. 

- 60/14, de 29 d’octubre, nomenant les persones que han de formar part de la 
Mesa de contractació en la licitació de l’obra d’arranjament i pavimentació del 
camí de Cal Tana i Vilamarí, tram 1. 
- 61/14, de 29 d’octubre, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra 
d’arranjament de l’espai públic del Barri de la Creu, 2ª fase. 
- 62/14, de 30 d’octubre, incoant expedient de protecció de la legalitat 
urbanística als Srs. Jordi Espelt i Teresa Serret per la instal·lació, sense 
llicència, d’una estructura destinada a joc infantil al C. Serra Hunter núm. 22. 
- 63/14, de 30 d’octubre, modificant la llicència ambiental concedida a Palau i 
Fills, SA, per l’activitat d’escorxador de conills, incorporant informe de l’ACA. 
- 64/14, de 5 de novembre, sobre nomenament com a mestra de la llar d’infants 
municipal a la Sra. Heura Liria i també, de forma provisional com a directora del 
centre. 
- 65/14, de 5 de novembre, aprovant una liquidació corresponent a la taxa per 
retirada de vehicles abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a 
la via pública, període 5/12/2013 al 5/11/2014. 
- 66/14, de 10 de novembre, requerint al Sr. Josep Canudas perquè suspengui 
provisionalment les obres que es realitzen a l’edificació auxiliar de Cal Bep Nou 
i incoant expedient de protecció de la legalitat urbanística. 
- 67/14, de 17 de novembre, transmetent al Sr. Xavier Santaeulàlia la llicència 
municipal d’autotaxi núm. 2, que anava a nom del seu difunt pare. 



- 68/14, de 24 de novembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa de parades 
situades a la via pública, pel període del segon i tercer trimestre de 2014. 
 
 La Sra. Monroy demana pel decret que fa referència a Cal Bep nou i 
sobre si tenien llicència o no, responent el Sr. alcalde que sí que tenien llicència 
però que estaven fent obres que no s’adeqüen a la llicència. 
 
3 – APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE D’OBRES: MILLORA I 
INCORPORACIÓ DE SERVEIS ANNEXES A LA PISTA COBERTA 
MUNICIPAL 
 
Vist el projecte d’obres: Millora i incorporació de serveis annexes a la pista 
coberta municipal, redactat pels arquitectes Daniel i Olga Gutiérrez Prat, de 
l’empresa 080Arquitectura SLP, segons adjudicació del treball realitzada per 
acord de la Junta de Govern local de 22 de setembre de 2014. 
 
Atès que per la quantia, no procedeix realitzar la  supervisió del projectes,  
prevista a la Disposició Addicional Segona apartat 12 en relació amb l’article 
125 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei de contractes del sector públic, i l’article 24 de la Llei 
3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.       
 
Atès que el projecte conté el desplegament complet de la solució òptima 
adoptada en relació amb la necessitat de dotar a la pista coberta d’uns 
vestidors i de l’enllumenat, amb la finalitat que l’equipament tingui més utilitat i 
que ha estat redactat d'acord amb la normativa tècnica aplicable i amb el detall 
necessari i suficient per a fer factible la construcció i l'explotació posterior de 
l'obra. 
 
Vist que el tràmit d’aprovació a seguir és el previst a l’article 37 del Decret 
179/1995, de 13 de juny, Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, 
per remissió de l’article 20.1 de la Llei 3/2007, de 4 de juliol, d’obra pública.  
 
Atès que el Ple és competent per l’aprovació de l’expedient en virtut de la 
competència atribuïda a la disposició addicional segona apartat 2 del Reial 
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de 
la Llei de contractes del sector públic, vist que el pressupost ascendeix a 
199.878,27 euros (IVA inclòs). Tot i que aquesta competència va ser transferida 
a la Junta de Govern local, per acord de 4 de juliol de 2011, aquest òrgan ha 
optat perquè sigui el Ple el que realitzi l’aprovació inicial. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Aprovar inicialment el projecte d’obres titulat: Millora i incorporació de 
serveis annexes a la pista coberta municipal, redactat per 080Arquitectura SLP. 
 
Segon: Sotmetre l’expedient al tràmit d’informació pública per un termini de 
trenta  dies, mitjançant la publicació d’anuncis en el BOP, al tauler d’anuncis 
municipal i a la web oficial de l’Ajuntament, a fi de que qualsevol interessat 
pugui presentar al·legacions.  



Tercer: Autoritzar al Sr. alcalde perquè, si durant el termini d’exposició pública 
no es presenten al·legacions, pugui acordar l’aprovació definitiva del projecte. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn de paraules, el Sr. alcalde explica que van aconseguir una 
subvenció extra de la Xarxa de Municipis de la Diputació i dóna detalls en què  
consistirà el projecte: es farà la instal·lació elèctrica, es faran 2 vestidors per a 
10-12 jugadors, allà on anava la bassa d’aigua de pluvials, un altre vestidor 
més petit pels àrbitres, un quartet de maquinària i llums i 6 portes 
d’emergència, que serviran per ampliar la capacitat de la pista per a activitats 
amb molta gent, com concerts. 
 Segueix informant que el pressupost d’execució és de prop de 200.000 € 
més unes millores valorades en 15.800 €. 
 La Sra. Monroy demana si totes les millores que es van fer no han servit, 
responent el Sr. alcalde que amb el que s’ha fet fins ara s’ha aconseguit que la 
pista sigui operativa i afegeix que ara les millores que interessa que es facin ja 
s’annexen al projecte, suposant un 5 % aproximadament del preu total. 
 A partir d’aquí es farà l’exposició pública i l’expedient de contractació. 
 Finalment, el Sr. alcalde diu que tot i que la competència està transferida 
a la Junta de Govern, en ser una obra important, han preferit passar-lo pel Ple 
 
 4 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE DECLARACIÓ DE RESPONSABILITAT 
PEL 9N 
 
Els dies previs a la celebració de la jornada del 9N, organitzacions d’ultradreta 
van interposar querelles contra el president de la Generalitat, la Mesa del 
Parlament i alguns membres del govern.  
 
Igualment, el Fiscal General de l’Estat, Eduardo Torres-Dulce, en diverses 
declaracions, va manifestar la intenció d’interposar una querella contra el 
president de la Generalitat i alguns membres del Govern si no s’aturava 
l’organització del 9N tot i que, finalment, no la va interposar. 
 
Passat el 9N i en la mateixa línia, el Fiscal General ha pressionat la Fiscalia de 
Catalunya perquè interposés una querella. 
 
Enmig de tot això, la presidenta del PP a Catalunya, en unes declaracions 
difoses pels mitjans de comunicació, va donar a entendre que la fiscalia 
actuava al seu dictat, cosa que posa en entredit la necessària i obligada 
separació de poders en un estat de dret. 
 
A tot això, en una reunió celebrada el 18 de novembre els Fiscals de Catalunya 
van decidir, per unanimitat, no interposar aquesta querella atès que entenien 
que no es donaven les raons jurídiques que ho motivessin. 
 
Lluny de renunciar a les seves pretensions, el Fiscal General va reunir la Junta 
de Fiscals de Sala, òrgan consultiu de la Fiscalia, per a justificar la seva decisió 
i acabar interposant una querella contra el president de la Generalitat, Artur 
Mas, la vicepresidenta del govern, Joana Ortega i la consellera d’Ensenyament, 



Irene Rigau, per la presumpta comissió de delictes de desobediència, 
prevaricació, malversació i usurpació de funcions. 
 
És evident que ens trobem davant d’una clara persecució política per part del 
Govern de l’Estat, a través del seu braç executor, en aquest cas la Fiscalia, en 
una clara instrumentalització de l’estat de Dret, al marge de qualsevol raó 
jurídica.  
 
La jornada de participació del dia 9N va ser possible gràcies als més de 40.000 
voluntaris que van destinar unes hores del seu temps a fer-la possible i per tant 
l’èxit es deu a la ciutadania, que com en anteriors ocasions s’ha mobilitzat a 
favor de les llibertats dels país.  
 
També va ser possible gràcies a la col·laboració d’alcaldes i regidors que van 
destinar aquestes hores i, que amb la seva complicitat, van facilitar 
infraestructures tècniques per celebrar la jornada de participació del dia 9 de 
novembre. 
 
La querella contra els membres del Govern és representativa, ja que davant la 
impossibilitat i la irracionalitat de presentar-la contra tots els voluntaris, la 
Fiscalia General es dirigeix contra membres del Govern. A la vista dels fets, i 
per aclarir qui són els autèntics responsables de la celebració de la jornada, cal 
que aquests siguin coneguts a través de la seva declaració en seu judicial.  
 
Per tot l’anteriorment exposat, es proposa al Ple l’adopció dels següents:  
 
ACORDS 
 
Primer.- Que els regidors que votem a favor de la present moció vam participar 
activament en la celebració de la jornada del 9N, i per tant assumim totes les 
responsabilitats que se’n puguin derivar i admetem ser coautors de les accions 
que s’imputin al President de la Generalitat i altres membres del Govern, 
derivades de l’organització i execució del citat procés democràtic. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fiscalia de Catalunya als efectes 
corresponents, i al Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + CiU) i un vot en contra 
(Sra. Monroy). 
 
 La Sra. Monroy diu que en la seva opinió la denúncia és un error polític, 
però creu que no cal embolicar més la cosa. 
  
 El Sr. alcalde recorda que això és una autoinculpació personal, no 
conjunta del consistori. 
 
 
 
 



5 – INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA RESPECTE L’ADJUDICACIÓ DE 
L’OBRA: ARRANJAMENT I PAVIMENTACIÓ DEL CAMÍ DE CAL TANA I 
VILAMARÍ, TRAM 1, DEL P.K. 0 AL 0+601 
 
 El Sr. alcalde informa que es va fer l’obertura de les pliques i les 
puntuacions finals van quedar: Pasquina, amb 10 punts, la segona va ser 
Construccions Àrdis i Formigons, Viscola, amb 4,50 punts, la tercera Exland, 
Excavacionsn i Transports, amb 3,96, la quarta Graves i Excavacions Castellot 
amb 2  i Instal·lacions Rial no va obtenir cap punt. 
 Es va decidir adjudicar-la a qui tenia més puntuació, Pasquina  i aquesta 
setmana portaran els papers per a fer el contracte. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. alcalde convida als regidors perquè el dia 22 de desembre a les 8 
del vespre assisteixin a l’acte de lliurament dels lots de Nadal als treballadors 
municipals. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


