
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 04/14 
 
Data: 26 de maig de 2014 
Hora d’inici: 21:06 
Hora de finalització: 21:50 
 
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) 
- María del Agua Cortés Elía (IxA-PM) 
- Rosalia Monroy Sánchez (IxA-PM) 
- David Vidal i Picas (IxA-PM) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
 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 (31/03/2014) 
 
 Tots els regidors han rebut amb anticipació l’esborrany d’aquesta acta i, 
per això, no és necessari llegir-la. No hi ha esmenes i s’aprova per unanimitat. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que el Sr. alcalde, des de l’última sessió plenària, ha 
aprovat les següents resolucions: 
--- 10/14, de 27 de març, atorgant 2 llicències d’obres menors: 

• 3/14 – Josep Dachs Sabata, per conservació i manteniment dels 
baixos de l’edifici de Cal Dachs 
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• 6/14 – Antoni Bascompte Torrescasana, per arrebossar les façanes 
lateral i posterior de la Casa la Coromina. 

--- 11/14, de 27 de març, contractant la Sra. Concepció Parera Elias, com a 
treballadora familiar del Centre de dia i de serveis, amb una dedicació de 18 
hores setmanals. 
--- 12/14, de 28 de març, concedint a la Sra. Anna Armengou Balaguer llicència 
de parcel·lació d’una finca situada entre els carrers Sant Isidre i Verdaguer. 
--- 13/14, de 2 d’abril, contractant temporalment, per suplir a una monitora de 
menjador de l’Escola de baixa per IT, a la Sra. Anna Jové Argüelles. 
--- 14/14, de 2 d’abril, autoritzant a la brigada municipal a obrir la furgoneta 
matrícula 6778-DBR, retirada de la via pública i que es troba al dipòsit.  
--- 15/14, de 3 d’abril, concedint 2 llicències d’obres: 

• 4/14 – Ramon Fígols Badia, per la construcció de mur de contenció 
de terres del solar situat entre Ronda Teuleria i Ronda de Queralt. 

• 7/14 – Marta Monell Sabata, per reformes del bany del C. Mig de 
Graugés 1,1r. i posar nou paviment al terra i altres millores a la planta 
golfes del C. Mig de Graugés, 2 

--- 16/14, de 16 d’abril, aprovant la relació de persones admeses i excloses en 
el procés selectiu per proveir una plaça de peó de la brigada municipal. 
--- 17/14, de 22 d’abril, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades 
a la via pública, corresponents al primer trimestre de 2014. 
--- 18/14, de 28 d’abril, atorgant una llicència d’obra menor: 

• 11/14 – Francisco Martínez Soria, per canviar el terra de la cuina i els 
armaris del C. Sanglas, 16,2n. de la Plana. 

--- 19/14, de 29 d’abril, adjudicant el contracte de gestió del servei públic de 
piscina municipal a Jesús Marsal i Albert Xandri. 
--- 20/14, de 5 de maig, concedint una llicència d’obra menor: 

• 12/14 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per la canalització de 36 
m. de canonada de gas a l’av. Francesc Macià 

--- 21/14, de 14 de maig, atorgant una llicència d’obra menor: 
• 13/14 – Anna Díaz Belmonte, per canviar rajoles i terra de la cuina al 

C. Jacint Verdaguer, 25,1r,3ª. 
--- 22/14, de 14 de maig, establint pel dia 24 de maig la celebració de matrimoni 
civil entre els Srs. Oriol Roca i Queralt Buch, delegant en el regidor Sr. 
Santiago Roca la seva celebració. 
--- 23/14, de 20 de maig, aprovant la liquidació del pressupost de 2013. 
 
 S’obre un diàleg respecte la furgoneta que va aparèixer abandonada, a 
l’interior de la qual s’han trobat molts objectes de caire personal i que no han 
estat reclamats i tampoc s’ha pogut localitzar el propietari , malgrat els intents 
realitzats. 
 També es comenten algunes crítiques que s’escolten al carrer sobre el 
procés selectiu que s’ha seguit per contractar un peó de la brigada, refermant el 
Sr. alcalde que la convocatòria no estava dirigida i que tot el procés ha estat 
imparcial, decidint-se per una prova objectiva que va fer una tècnica de 
l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 
 El Ple es dóna per assabentat. 
 
 



3 – APROVACIÓ DE MOCIÓ D’ADHESIÓ A LA COMMEMORACIÓ DEL 
CENTENARI DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA 
 
El 18 de desembre de 1913 s’aprovà el Reial Decret que facultava a les 
Diputacions Provincials a mancomunar-se. Els dies 20, 22 i 23 del mes de 
desembre es reuniren a l’antic Palau de la Generalitat la junta de delegats de 
les quatre diputacions catalanes per tal de redactar l’estatut de la Mancomunitat 
de Catalunya. 
 
El 8 de gener de 1914 els delegats de les quatre diputacions catalanes, 
encapçalats pels respectius presidents, van subscriure el projecte d’estatut de 
la mancomunitat i el 6 d’abril de 1914 es va constituir la Mancomunitat de 
Catalunya, fruit de la unió de les quatre diputacions i va ser escollit com a 
President de l’Assemblea de la Mancomunitat de Catalunya el President de la 
Diputació de Barcelona, Enric Prat de la Riba, que s’erigia com a veritable 
inspirador de tot aquell procés. 
 
La institució naixia com a resultat de la suma de capacitats i esforços de les 
diputacions catalanes i amb la voluntat de servei a les expectatives de major 
reconeixement polític de Catalunya i com a instrument de modernització de les 
estructures existents i absents – des de les viàries fins a les educatives i 
culturals. 
 
En un període de temps certament breu es van realitzar accions concretes per 
a la millora de la qualitat de vida i pel benestar de la ciutadania al temps que es 
posaren les primeres pedres d’institucions culturals, científiques i acadèmiques 
que han estès la seva actuació fins als nostres dies. 
 
La Mancomunitat de Catalunya va significar una gran aportació al progrés social, 
econòmic i nacional del nostre País i de la seva gent, al mateix temps que posà 
les bases per a estructures i institucions culturals, científiques i educatives que 
perviuen en el temps, entre d’altres, l’Institut d’Estudis Catalans, la Biblioteca de 
Catalunya, l’Escola Superior de Belles Arts, l’Escola Industrial o l’Escola del 
Treball.  
 
Aquest any 2014 es compleixen 100 anys des del naixement de la 
Mancomunitat, i, és per això que la Diputació impulsa la commemoració 
d’aquesta data tan important, i vol traslladar a la societat l’evidència de la feina 
feta per aquesta singular institució. 
 
Sense la Mancomunitat, sense en Prat de la Riba, en Puig i Cadafalch i tanta 
altra gent, la Catalunya actual no seria pas la mateixa. Sense ells i el seu 
esperit i el seu treball no seríem on som. Perquè certament la gent de la 
Mancomunitat sabien el que es feien, com si s’haguessin avançat cent anys en 
el temps, com si fos avui mateix, Prat de la Riba escrivia el 1917: 
 
 
 
 



“No hem fet la Mancomunitat per a tenir una Diputació més gran, ni per a donar 
a l’ànima catalana un petit cos d’administració subordinada, secundària: una 
província. Tots, anant mes o menys enllà, qui deturant-se aviat, qui veient lluny 
encara el terme del seu ideal, tots volem per a Catalunya un cos d’Estat, tots 
sentim que la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys 
accentuades o atenuades, formes d’Estat”. 
 
En conseqüència, atesos els motius exposats i la normativa aplicable, es 
proposa al Ple  l’adopció dels següents  

 
ACORDS 

 
Primer.- ADHERIR-SE a la commemoració del centenari de la Mancomunitat 
de Catalunya, tot fent extensiva aquesta adhesió a la comunitat veïnal per tal 
de participar-ne i programar-ne actes, si s’escau. 
 
Segon.- NOTIFICAR el present acord a la Diputació de Barcelona per al seu 
coneixement i efectes. 
 
 La proposta és aprovada per 10 vots a favor i 1 abstenció (Sra. Monroy) 
 
 
4 – APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1/1/2014 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’han tancat els processos de 
depuració d’inscripcions al Padró municipal d’Habitants a data 1 de gener de 
2014. 
 
Atès que el resultat d’aquesta gestió ha de ser aprovada durant l’exercici, de 
conformitat amb l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de 11/07, segons  la 
redacció donada pel Reial Decret 2612/1986, de 20/12. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar com a xifra de població oficial a 1 de gener de 2014 la de 2258 
habitants (1129 homes i 1129 dones). 
 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – INFORMACIÓ AL PLE DEL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL 
PRESSUPOST DE 2013 
 
Aquesta alcaldia, mitjançant Decret 23/14, de 20 de maig de 2014, ha aprovat 
la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2013, amb aquest resultat : 
 
 



RESULTAT 
PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

TOTAL 

Operacions corrents (C.1-5) 1.797.540,29 1.597.768,91  
Altres no financeres (C. 6 i 
7) 

42.389,65 152.758,10  

Total no financer 1.839.929,94 1.750.527,01 89.402,93 
Actius financers (C. 8) 0 0  
Passius financers (C. 9) 150.000,00 115.384,23  
Resultat no ajustat 1.989.929,94 1.865.911,24 124.018,70 
Crèdits gastats finançats amb romanent   20.451,48 
Desviació de finançament negativa de l’exercici   22.505,00 
Desviació de finançament positiva de l’exercici   123.208,33 
Resultat pressupostari ajustat   43.766,85 
 
ROMANENT DE TRESORERIA  
 
Pendent de cobrament pressupostaris 374.914,60 
Pendent de cobrament no pressupostaris 0 
Provisió per insolvències 16.655,57 
Ingressos pendents d’aplicar 5.564,78 
Pendent de cobrament net 352.694,25 
Pendent de pagament pressupostaris 163.271,88 
Pendent de pagament no pressupostaris 50.056,15 
Pagaments pendents d’aplicar 0 
Pendent de pagament net 213.328,03 
Fons líquids 162.329,15 
Romanent previ 301.695,37 
Romanent amb finançament afectat 226.703,33 
Romanent per a despeses generals 74.992,04 
 
Atès el que disposa l’article 193.5 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Donar-se per assabentats de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2013, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 23/14, de 20 de maig. 
 
Segon. Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat, donant-se el ple per 
assabentat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Rosalia Monroy demana quin és el 
percentatge d’endeutament, responent el secretari que està a l’entorn del 42 
per 100. La senyora Monroy afegeix un seguit de preguntes tècniques (provisió 
insolvències, baixa de rebuts, fons pendents d’aplicar, projectes d’inversió...) 
que són respostes pel secretari. 



 També es queda de fer reunió de la Comissió Especial de Comptes el 
dia 2 de juny a les 7 de la tarda. 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 01/14 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 24 de gener de 2014, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2014, acord que va 
esdevenir definitiu en no presentar-se reclamacions durant el termini 
d’exposició pública. 
 
Amb la liquidació del pressupost de 2013 s’ha deixat un romanent amb 
finançament afectat de 226.703,33 €, destinat a la 2ª fase del pavelló (en 
execució), que procedeix incorporar al pressupost d’enguany. Per altra banda, 
la Diputació de Barcelona ha ingressat una subvenció de 13.084,52 € 
destinada al foment de l’ocupació, que es destinaran a la contractació de 
persones desocupades i de la subvenció preacordada amb la Diputació per a 
inversions, s’ha demanat i autoritzat un canvi de destí, passant 12.000 € a la 
instal·lació de plaques solars a l’edifici del Casal de la Gent Gran i Centre de 
dia, import que es disminueix de la renovació de canonades d’aigua. 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
es proposta l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l’expedient 1/14 de modificació del pressupost 
municipal de 2014, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i 
suplement de crèdits per un import total de 251.787,85 €, dels quals 13.084,52 
€ procedeixen de majors ingressos, 226.703,33 € de la incorporació del 
romanent de 2013 amb finançament afectat i 12.000 €  per transferència entre 
aplicacions. 
 
SEGON. Exposar al públic l’expedient pel termini de 15 dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB 
 
TERCER. Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no 
es presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, la Sra. Cortés s’interessa per la instal·lació de 
plaques solars i què vol dir que es treu de les canonades d’aigua. 
 El Sr. alcalde explica que una part de la millora de canonades ja està 
feta i, a més, en un PUOSC proper també hi ha una altra subvenció per aigua i, 
per això, s’ha decidit reduir una part de l’ajut per aquesta finalitat i destinar-lo a 
posar plaques solars a l’edifici del Casal de la Gent Gran i Centre de dia, per 
obtenir un estalvi energètic; s’espera que les plaques escalfin l’aigua sanitària i 
ajudin a la calefacció. 



 La Sra. Cortés pregunta pels plans d’ocupació, responent-li el Sr. alcalde 
que es preveu la propera contractació de 3 persones durant 3 mesos, per cobrir 
vacances del personal; una pels serveis socials i dues per la brigada. 
 
 La Sra. Monroy demana per la situació del Centre de dia, responent-li la 
Sra. Canal que se’n torna a cuidar la Ramona (treballadora social), que 
l’ocupació està molt fluixa, tot i el treball laboriós que està fent la directora amb 
les famílies,  perquè costa que els familiars acabin de decidir-se a fer el pas. 
Diu que ara hi ha 12 usuaris tot i el dia i 3 més a mitja jornada. Espera que es 
torni a revifar. 
 
 La Sra. Cortés demana si el projecte de pavelló poliesportiu 2ª fase és 
nou o és el que ja s’està fent ara, responent el Sr. alcalde que el que s’està fent 
ara, però cal incorporar els recursos al pressupost d’aquest any. 
 
7 – SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ A LA GENERALITAT DE CATALUNYA 
PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE CONSERVACIÓ I 
MANTENIMENT DE LLERES PÚBLIQUES EN TRAM URBÀ 
 
Vista la Resolució TES/898/2014, d’11 d’abril, per la qual es fa pública la 
convocatòria de subvencions consistents en la realització d’actuacions de 
conservació i manteniment de lleres públiques en tram urbà. 
 
Atesa la conveniència de que es facin actuacions de manteniment de la llera a 
la Riera d’Avià (també coneguda com Riera de Cuforb), en el seu tram de “la 
Rovira” i a la Riera de Font Caldes, en el seu tram del “Molí del Castell”. 
 
Atès que l’execució de les obres anirà a càrrec de l’Agència Catalana de 
l’Aigua, mitjançant Forestal Catalana, SA, abonant el 80% del cost l’ACA i el 20 
% restant l’Ajuntament. 
 
Atès que la Resolució demana que hi hagi acord de Ple de la corporació, es 
proposa l’adopció dels següents acords : 
 
Primer. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que inclogui dins de les 
actuacions previstes en la Resolució TES/898/2014 les actuacions de 
conservació i manteniment de la llera de la Riera d’Avià (o de Cuforb) en el seu 
tram urbà del nucli d’Avià i de la llera de la Riera de Font Caldes en el seu tram 
urbà del nucli del Molí del Castell, amb acceptació expressa de les bases de la 
convocatòria. 
 
Segon. Autoritzar una despesa de 3.000 € amb càrrec a l’aplicació 
pressupostària 171.21000 (Conservació de parcs i espais naturals) 
 
Tercer. Autoritzar al Sr. alcalde perquè pugui concretar tots els aspectes 
tècnics i administratius que siguin necessaris perquè aquesta sol·licitud es 
pugui materialitzar. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



 En el torn d’intervencions, la Sra. Cortés demana qui ho ha de decidir si 
es fan les actuacions, responent-li el Sr. alcalde que l’ACA i que el 80 per 100 
ho subvenciona directament la Generalitat a través d’aquesta Agència 
 La Sra. Cortés demana com està la depuradora, responent el Sr. alcalde 
que està encallada, que va parlar divendres amb el cap de sanejament de 
l’ACA i li comentà que continuen amb el tema de liquidació concursal de la 
UTE, que esperen que se solucioni aquest any i tan aviat com es desencalli 
l’empresa que queda de la UTE està disposada a quedar-se l’obra i tornar-la a 
engegar. Els han dit que serem els primers per començar. 
 La Sra. Cortés demana quina part està previst fer al Molí del Castell, 
perquè hi havia una zona d’interès arqueològic.  El Sr. alcalde i la Sra. Martí 
opinen que l’actuació serà només de neteja i no ha de perjudicar res, afegint 
que ho farà directament Forestal Catalana i amb una despesa màxima de 
15.000 €  
 La Sra. Cortés afegeix que a la zona de la Rovira també hi havia alguna 
resclosa medieval. 
 
8 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
9 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. Cortés pregunta si s’està fent un mur a Cal Esgriolé, responent el 
Sr. alcalde que sí, que ja estava contemplat i és per independitzar els jardins, 
per tema de privacitat, amb una alçada d’uns 80 cm. La Sra. Martí afegeix que 
abans ja hi havia unes reixes. 
 La Sra. Cortés demana si ja es pot fer això, perquè també hi havia una 
era molt maca que ja se la van  carregar. 
 El Sr. alcalde diu que els de Carreteres van obligar-los a retirar el mur 3 
m. de la carretera i ells formigonaran l’entorn perquè tingui un bon acabat. 
 
 Sobre la pista poliesportiva, el Sr. alcalde comenta que si pinten les 
ratlles, la pista es podrà inaugurar la setmana vinent. 
 La Sra. Monroy demana quin esports hi faran, responent-li que bàsquet, 
futbol sala i voleibol, comentant el Sr. Graus que les porteries les han donat de 
franc els de l’Espunyola. 
 La Sra. Cortés demana com es farà per deixar les claus, responent-li els 
Srs. alcalde i regidor d’esports que encara s’ha de decidir; que ara no s’hi pot 
accedir fàcilment com abans perquè només hi ha una porta al darrera que es 
podria saltar, però té 5 m. d’alçada. Afegeixen  que es deixarà una pista 
funcional i no ha costat molts diners, ja que no hi ha hagut desviaments dels 
costos previstos inicialment, perquè el tècnic ho ha controlat de molt a prop. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió. 


	ACORDS

