
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 08/15 
 
Data: 21 de setembre de 2015 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 22:00 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Francesc Mas i Vidal (CiU) 
- Josep Subirana i Jové (ERC) 
- Mai Alsina i Galán (ERC) 
- Adrià Rebolledo i Garcia (ERC) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Excusa l’assistència: 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia: 
 
1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS EXTRAORDINÀRIES 
DE 13 DE JUNY I 20 DE JULIOL DE 2015 
 
 Junt amb la convocatòria d’aquesta sessió, s’han passat als/a les 
regidors/es els esborranys de les actes de les sessions de 13 de juny i 20 de 
juliol de 2015. 
 Per unanimitat s’aproven les actes, sense esmenes. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 21 DE SETEMBRE DE 2015 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de la darrera sessió ordinària (30 de març de 
2015) en que es donà informació dels decrets d’alcaldia, s’han dictat les 
resolucions que es resumeixen : 
- 19/15, de 24 de març, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades situades 
a la via pública, corresponent al període del primer trimestre de 2015. 
- 20/15, de 26 de març, atorgant una llicència d’obres: 

*Exp. 10/15 – Francesc Burniol Perálvarez, per la construcció d’un balcó 
i modificació de les obertures de la primera planta de l’av. Pau Casals 
núm. 40 

- 21/15, de 2 d’abril, concedint una llicència d’obres: 
*Exp. 15/15 – Ignasi Serra Jové, per la construcció de tanques a la 
parcel·la del C. Anselm Clavé, 3 

- 22/15, de 8 d’abril, atorgant 2 llicències d’obres: 
*Exp. 14/15 – Maria Rosa Marigot Fernández, per la reconstrucció de 
tanca a carrer i pavimentació parcial de jardí al C. Abat Oliba núm. 16 
*Exp. 12/15 – Mònica Rodríguez Barniol, per reformar el portal d’entrada 
a la finca de la Granja del Carrer Nou. 

- 23/15, de 9 d’abril, contractant de forma interina la Sra. Marta Junyent 
Traserra com a directora del Centre de dia i de serveis d’Avià. 
- 24/15, de 10 d’abril, contractant del 15 d’abril al 14 d’octubre, les següents 
persones, mitjançant plans d’ocupació finançats per la Diputació: 
 *Peons de brigada : Oscar Bautista Ramírez i Ramon Vila Torner 
 *Soldador: José Manuel Pérez López 
 *Auxiliar de la llar: M. Dolors Coromina Codina 
 *Auxiliar administratiu: Gil Bertran Vila 
- 25/15, de 20 d’abril, imposant a B.C.P. una sanció de 300 € per comissió 
d’una infracció urbanística 
- 26/15, de 23 d’abril, atorgant una llicència d’obres: 
 *Exp. 16/15 – Ramon Espelt Torner, per la construcció de tanca a carrer, 
a la Trav. del Camí de Santa Maria núm. 4 
- 27/15, de 5 de maig, comunicant la disconformitat amb la comunicació prèvia 
a la primera ocupació de l’habitatge de l’av. Francesc Macià, 12. 
- 28/15, de 11 de maig, nomenant com a directora de la llar d’infants a la 
mestra Sra. Heura Líria Vilella 
- 29/15, de 13 de maig, anul·lant, per motius justificats, 4 rebuts de l’IBI 
d’urbana de l’any 2015. 
- 30/15, de 14 de maig, atorgant una llicència d’obra: 
 *Exp. 17/15 – Elisabet Ròdenas Fandos, per obres interiors al 2n. pis i 
garatge i canvi de la porta del garatge al C. Jacint Verdaguer, 4 
- 31/15, de 21 de maig, concedint una llicència d’obra: 
 *Exp. 18/15 – Casimiro Muntada Altarriba, per canviar els rajols de la 
barbacana de la façana principal, a l’av. Pau Casals, 14. 
- 32/15, de 26 de maig, considerant l’activitat de fabricació de teixits de cotó, 
fibres artificials i sintètiques realitzada per Texber SA al C. Llobregat,10 de la 
Plana com una activitat sotmesa al règim de comunicació, excloent de la 
llicència l’obligació de dur a terme els controls periòdics. 



- 33/15, de 26 de maig, concedint als Srs. Lluís Monell i M. Mercè Sabata 
llicència municipal perquè puguin efectuar la divisió horitzontal de l’edifici del 
Carrer del Mig núm. 1 
- 34/15, de 12 de juny, aprovant la liquidació del pressupost de l’exercici de 
2014. 
- 35/15, de 15 de juny, acceptant el recurs tècnic de la Diputació: Suport per a 
la redacció del Pla Local de Joventut. 
- 36/15, de 16 de juny, atorgant dues llicències d’obres menors: 

*Exp. 19/15 – Josep Muntada Corominas, per la conservació i el 
manteniment de sostres i instal·lació de plataforma elevadora a la Casa 
el Pou 
* Exp. 21/15 – Assumpció Trulls Malagarriga, per la rehabilitació de 
teulada a la Casa la Roca. 

- 37/15, de 17 de juny, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades de la via 
pública, corresponents al període del segon trimestre de 2015. 
- 38/15, de 23 de juny, atorgant una llicència d’obra: 

*Exp. 26/15 – Marc Solà Soriano, per pintar les façanes principal i lateral 
de l’av. Pau Casals, 74. 

- 39/15, de 25 de juny, contractant, amb càrrec al Programa complementari de 
suport a l’economia productiva local, any 2014, de l’1 de juliol al 30 de 
setembre, a les cuidadores : Maria Carme Noguera i Cristina Valverde i de l’1 
de juliol al 31 de desembre a l’operari de manteniment Josep Valls. 
- 40/15, de 25 de juny, nomenant el Sr. Ramon Gangolells Vilardell com a 
primer tinent d’alcalde. 
- 41/15, de 26 de juny, conferint les delegacions en els regidors de l’equip de 
govern. 
- 42/15, de 26 de juny, nomenant els membres de la Junta de Govern local. 
- 43/15, de 26 de juny, delegant atribucions de l’alcaldia en la Junta de Govern. 
- 44/15, de 30 de juny, acceptant la reducció de jornada i sou demanada per 
l’auxiliar de la llar d’infants Sra. M. Àngels Viladrich pel període 1 de setembre 
de 2015 a 30 d’agost de 2016. 
- 45/15, de 14 de juliol, suspenent les operacions d’atermenament en relació 
amb l’expedient per a practicar l’atermenament del camí de titularitat pública 
conegut com a Camí de Cal Cisteller. 
- 46/15, de 16 de juliol contractant del 20 de juliol al 18 de setembre la Sra. 
Maria Cinta Marín, com a treballadora familiar del SAD, per realitzar les 
suplències de les treballadores familiars durant les vacances. 
- 47/15, de 22 de juliol, encarregant a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà la sol·licitud de subvenció pel projecte ocupacional: Auxiliar de la llar 
i serveis socials a Avià. 
- 48/15, de 24 de juliol, acceptant la comunicació de primera ocupació 
presentada per l’habitatge del C. Folgueroles núm. 4 
- 49/15, de 30 de juliol, atorgant 4 llicències d’obres: 

*Exp. 26/15 – Joan Rodríguez Rodríguez, per colgar un tub de PVC al 
llarg de 50 m. a una fondària de 1 m., travessant el camí públic, a la finca 
Granja del carrer Nou. 
*Exp. 27/15 – Josep Fíguls Vilar, per repassar la teulada de la nau de la 
granja del Camí de Cardona, sense modificar estructura. 
*Exp. 28/15 – Eva Medina Macías, per formigonar el pati posterior de 
l’habitatge, al C. Serra Hunter núm. 20A 



* Exp. 29/15 – Gas Natural Distribución SDG, SA, per fer una nova 
escomesa de gas al C. Cim d’Estela, 20-22. 

- 50/15, de 4 d’agost, delegant en el tinent d’alcalde les competències entre el 5 
i el 16 d’agost, per vacances. 
- 51/15, de 4 d’agost, donant l’assabentat al Sr. Xavier Maestre Ribas per 
realitzar dins del municipi l’activitat de guiatge per a pilots, cursos i activitats en 
parapent. 
- 52/15, de 4 d’agost, donant l’assabentat al funcionament de l’activitat 
ramadera “Cal Codines”, promoguda pel Sr. Gerard Tubau. 
- 53/15, de 20 d’agost, incoant expedient sancionador a la societat G. C, SL per 
presumpta comissió d’infracció administrativa en matèria de medi ambient. 
- 54/15, de 14 de setembre, concedint 2 llicències d’obres: 

*Exp. 30/15 – Àngel Canudas Fígols, per la reparació de la coberta de la 
casa de la Bauma 
*Exp. 34/15 – Jordi Burniol Fígols, per repassar les tres façanes de la 
casa del C. Abat Oliba, 15 

- 55/15, de 14 de setembre, contractant a les Sres. Sofia Elena Halalai i Dulce 
Nombre Molina pel servei de neteja de l’escola; a la Sra. Marta López Muns 
com a coordinadora dels serveis de menjador escolar i de neteja de l’escola, 
ampliant el contracte de la monitora Sra. Pastora Salas amb les hores de neteja 
i redistribuint les tasques de la monitora i netejadora Sra. M. Isabel Arias. 
 
 El Ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2015 
 
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 
2015. 
 
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 2015 la de 2225 
habitants (1102 homes i 1123 dones). 
 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 - APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL 
PRESSUPOST 02/15 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 23 de febrer de 2015, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2015, acord que va resultar 
definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 



Durant el mes d’agost s’ha sol·licitat una subvenció a la Generalitat de 
Catalunya per a l’ordenació ambiental de la il·luminació exterior, amb un 
pressupost total de 81.847,52 €, que es preveu finançar amb 40.000 € de la 
subvenció demanada i 41.847,52 € procedent del romanent per a despeses 
generals de la liquidació de 2014, considerant que la inversió que es vol 
realitzar és sostenible, ja que no comportarà un increment de despeses fixes, 
sinó el contrari, una reducció de les despeses d’enllumenat públic. 
 
Atès el que disposa l’article 177 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. Aprovar inicialment l’expedient 02/15 de modificació del pressupost 
municipal de 2015, mitjançant la concessió d’un crèdit extraordinari de 
81.847,52 € per a realitzar inversió en l’ ordenació ambiental de l’enllumenat 
públic. 
 
Segon. Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze 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 el Sr. Francesc Mas demana si en  relació amb 
l’enllumenat s’ha fet un projecte. 
 El Sr. Subirana li explica que l’enginyer Sr. Ferrao ha fet una memòria 
valorada per a demanar subvenció a la Generalitat (Graugés està a menys de 2 
Km. del PEIN i sembla que hi ha possibilitats d’obtenir-la) per poder canviar les 
lluminàries que queden de vapor de mercuri i posar-hi leds. 
 
5 – APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DEL PRESSUPOST DE 2014 
 
Vista la documentació corresponent al Compte General del Pressupost de 
2014, format per la intervenció municipal, integrada pels comptes i estats 
relacionats a la Instrucció de Comptabilitat Local, Ordre EHA/3565/2008.  
 
Vist l’informe favorable emès per la Comissió Especial de Comptes el dia 12 de 
juny de 2015. 
 
Atès que el compte general ha estat exposat al públic pel termini de quinze 
dies, d’acord amb l’edicte publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 
Barcelona de 9 de juliol sense que durant aquest termini i vuit dies més s’hagi 
presentat cap escrit de reclamació, objecció o observació al respecte. 
 
Atès el que disposa l’article 212 de la Llei reguladora de les hisendes locals, 
aprovada pel Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, es proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Aprovar el Compte General del Pressupost de l’Ajuntament d’Avià 
corresponent a l’exercici de 2014, d’acord amb la documentació aportada. 
 
Segon. Remetre la documentació preceptiva a la Sindicatura de Comptes de 
Catalunya. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Francesc Mas demana per la instal·lació de plaques solars als 
vestidors del camp de futbol, perquè no ho acaba de veure, demana que 
s’expliqui perquè s’han posat; no compleixen amb la normativa del POUM (diu 
que han d’estar integrades a coberta i va veure que estaven inclinades a 45 º) i 
això no quadra i en relació amb el rendiment del 70 per 100 demana si hi ha 
alguna penalització si no compleixen, ja que pensa que és molt optimista; 
també pensa que amb la capacitat dels dipòsits (600 litres), si entrenen dos 
equips ja no quedarà aigua escalfada pel sol. 
 El Sr. Subirana diu  que el càlcul de consum d’aigua és difícil de fer, 
perquè no creu que es gasti molta aigua per jugador, ja que el polsador de la 
dutxa limita el raig. Continua dient que de les energies renovables, la solar 
tèrmica és la que està demostrat que dóna més rendiment i que els càlculs de 
rendiment s’estimen alts perquè el consum és al final del dia, quan l’aigua ja ha 
tingut temps d’escalfar-se. 

El Sr. Mas insisteix que si el rendiment és d’un 70 per 100 es pot tirar 
endavant, però si realment és del 35 – 40 % essent optimistes, l’amortització 
s’allargarà molts anys. 

El Sr. Subirana diu que demanarà al tècnic sobre això del rendiment. 
 El Sr. Graus demana perquè no es feia baixar l’aigua calenta de l’escola. 
 El Sr. Gangolells respon que això tècnicament (Lladó) ho desaconsellen i 
diuen que  no funcionaria, massa metres. 
 El Sr. Mas posa per exemple una instal·lació de biomassa de Bellver, on 
escalfen 16.000 l. a mig Km. de la caldera, que surt a 80 ºC i arriba a 79ºC al 
punt més allunyat. Opina que en aquest cas, la caldera, durant les hores que 
menys rendiment té a l’escola i unes 3 o 4 hores abans d’entrenar, es podria 
destinar a acumular els 600 litres d’aigua i guardar-los per quan es dutxin (no 
és aigua instantània). 
 Afegeix que amb el sistema instal·lat, quan s’acabin els primers 600 
també hauran d’escalfar elèctricament els altres 600 i qüestiona l’estalvi que hi 
haurà. 
 El Sr. Subirana explica que utilitzen un sistema pel qual l’aigua calenta 
del sol, amb una bomba, la fan passar per dintre els termos perquè no 
s’engegui el termostat. 
 
 



 El Sr. Gangolells veu com a avantatge que no hauran de funcionar 
gairebé mai els escalfadors com passa ara, perquè el sol mantindrà l’aigua a 
una temperatura que permetrà dutxar-se i només quan s’acabi aquesta s’haurà 
d’engegar l’electricitat. 
 El Sr. Subirana diu que almenys a l’estiu no hauran de funcionar els 
termos perquè aquest any estaven tots endollats. 
 El Sr. Marc Graus diu que a l’estiu es paraven. També demana si a nivell 
particular farien aquesta inversió, responent el Sr. Subirana que sí 
 La Sra. Mai Alsina opina que s’ha de començar a donar exemple des de 
l’ajuntament. 
 El Sr. Mas diu que cal donar exemple però amb una cosa que funcioni i 
referma que amb la caldera nova de l’escola es podia subministrar els 
vestidors, tot i que l’ideal seria tenir una subvenció per posar una caldera de 
biomassa i escalfar tots els equipaments municipals. 
 El Sr. Subirana diu que aquí també hi ha la filosofia política: si comprem 
gas on van els diners (a l’estat espanyol i països àrabs), si comprem biomassa 
aniran als pagesos del costat i considera que hauria estat una bona idea, en el 
seu temps, fer una caldera gran, però passa que ara hi ha calderes més petites 
de gas i tampoc estan per gastar gas, sinó altres energies alternatives. 
 El Sr. Mas considera que la biomassa és ideal si es disposa de boscos 
propis. Afegeix que cal pensar en general, perquè ara s’estan fent els vestidors 
del poliesportiu i l’aigua calenta amb què anirà, amb una altra caldera (?)... es 
podria fer un sistema que servís per tot, fins i tot des de l’Ajuntament es podria 
subministrar al centre de dia i a tots els equipaments esportius. Valdria la pena 
buscar un enginyer que ho calculés perquè les empreses cadascuna ven el seu 
producte. El que s’ha fet està bé, però cal pensar en més enllà.  
 La Sra. Mai Alsina demana si tenien res pensat ells abans, perquè 
llavors es podria rescatar el projecte i anar a la una 
 El Sr. Graus diu que als vestidors pensaven fer-hi baixar el gas de 
l’escola 
 La Sra. alcaldessa explica que abans de fer res ho van demanar i els de 
la Casa Lladó, amb arguments tècnics ho van desaconsellar. 
 El Sr. Subirana diu que ells no volen cremar gas, però això de la caldera 
de biomassa, si s’estudia bé i els números surten ho veu bé. 
 El Sr. Graus pensa que posar una cosa que no s’amortitzi en 4 o 5 anys 
ja no es fa. 
 El Sr. Mas repeteix que abans de parlar amb una empresa, caldria fer-ho 
amb un enginyer (Ferrao o el que hi entengui) i fer una proposta de conjunt. 
 La Sra. alcaldessa valora el to constructiu del debat però entén que això 
del camp de futbol és una cosa petita per començar a provar com va. 
 El Sr. Mas referma la seva opinió de que la tendència és anar 
centralitzant en una sola caldera gran per evitar que donin problemes 5 o 6 de 
petites i s’ofereix per ensenyar la instal·lació que hi ha a Bellver. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
 
  
  


