
 
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 10/15 
 
Data: 23 de novembre de 2015 
Hora d’inici: 21:20 
Hora de finalització: 22:10 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- 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: 
- Albert Caellas i Cardona (SA) 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia: 
 
 Com assumpte previ es procedeix al sorteig per elegir els components 
de les Meses electorals que s’han de constituir amb motiu de les Eleccions 
Generals de 20 de desembre, deixant constància del resultat amb una acta que 
consta a l’expedient d’aquestes eleccions. 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 23 DE NOVEMBRE DE 2015 

 



1 – APROVACIÓ DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS: 21 DE 
SETEMBRE (ORDINÀRIA) I 2 DE NOVEMBRE (EXTRAORDINÀRIA) 
 
 Junt amb la convocatòria d’aquesta sessió, s’han passat als/a les 
regidors/es els esborranys de les actes de les sessions de 21 de setembre i 2 
de novembre de 2015. 
 Per unanimitat s’aproven les actes, sense esmenes. 
 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, aquesta alcaldia 
ha aprovat les resolucions que es resumeixen : 
- 56/15, de 18 de setembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades 
situades a la via pública, corresponents al tercer trimestre de 2015. 
- 57/15, de 18 de setembre, aprovant 2 liquidacions de la taxa per les reserves 
de via pública d’aparcament, càrrega i descàrrega de mercaderies. 
- 58/15, de 18 de setembre, aprovant 3 liquidacions de la taxa per l’ocupació de 
terrenys d’ús públic amb taules i cadires. 
- 59/15, de 18 de setembre, prorrogant fins el 31 de desembre, el contracte 
eventual de la treballadora familiar Sra. Maria Cinta Marín, amb una jornada de 
10 hores setmanals. 
- 60/15, de 23 de setembre, concedint 2 llicències d’obres menors: 

*Exp. 31/15 – Dolors Bascompte Rincón, per realitzar nova escomesa a 
la xarxa de clavegueram al C. Sanglas núm. 7 de la Plana. 
*Exp. 35/15 – Josep Comaposada Pujol, per repassar la teulada de la 
nau agrícola malmesa pel vent, a la finca La Riereta. 

- 61/15, de 29 de setembre, donant l’assabentat a l’inici de l’activitat de venda 
d’articles de ferreteria i electrodomèstics a l’av. Pau Casals, núm. 44, 
promoguda per la Sra. Immaculada Colell. 
- 62/15, de 30 de setembre, donant conformitat a la comunicació prèvia a la 
primera ocupació de l’habitatge unifamiliar aïllat construït a l’av. Francesc 
Macià, núm. 12, amb retorn parcial de la fiança. 
- 63/15, de 13 d’octubre, prorrogant fins al 14 de gener de 2016, els contractes 
dels Srs. Ramon Vila i Gil Bertran, de plans d’ocupació subvencionats. 
- 64/15, de 20 d’octubre, modificant la dedicació del personal de neteja de 
l’escola: Sofia Elena Halalai, passa de 15 a 20 hores setmanals; Dulce Nombre 
Molina, de 10 a 15 hores i Marta López, de 25 a 30 hores. 
- 65/15, de 20 d’octubre, modificant el contracte de treball del xofer del Centre 
de dia Sr. José David Tolagasi, per ajustar-lo a la dedicació real: 25 hores 
setmanals. 
- 66/15, de 21 d’octubre, incoant expedient de protecció de la legalitat 
urbanística per la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la finca “la Riereta”. 
- 67/15, de 29 d’octubre, concedint 1 llicència d’obres menors: 

*Exp. 37/15 – Enric Ballús Boixader, per canviar la barana i les rajoles 
del terrat del primer pis del C. Anselm Clavé, 5. 

- 68/15, de 6 de novembre, incoant expedient de protecció de la legalitat 
urbanística per obres realitzades sense llicència al C. Llobregat núm. 12 de la 
Plana. 



- 69/15, de 6 de novembre, incoant expedient de protecció de la legalitat 
urbanística per obres realitzades sense llicència al C. Llobregat núm. 24 de la 
Plana. 
- 70/15, de 10 de novembre, concedint 1 llicència d’obra menor: 

*Exp. 36/15 – Mercè Parera Capdevila, per instal·lació de plataforma 
elevadora a l’av. Pau Casals núm. 10. 

 
El Ple es dóna per assabentat 

 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE DISTRIBUCIÓ DE LA 
PARTICIPACIÓ MUNICIPAL EN EL FONS SUPRAMUNICIPAL DEL FONS 
DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA. 
 
 La Generalitat de Catalunya, cada any, quan resol la distribució als 
municipis de Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat 
integrada en el Fons de cooperació local de Catalunya, destina una quantitat 
per a la prestació supramunicipal de serveis. 
 La corporació per poder disposar d’aquest fons ha de justificar la 
distribució del darrer lliurament que, en el cas d’Avià correspon al fons de 2011. 
 Atès que al municipi hi presten serveis el Consell Comarcal (recollida de 
residus) i l’Agència de Desenvolupament del Berguedà (promoció econòmica i 
ocupacional), es considera que la distribució d’aquest fons s’ha de realitzar al 
50 per 100 entre aquests ens. 
 Per això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Redistribuir de la següent manera el fons destinat a la prestació 
supramunicipal de serveis dins del Fons de cooperació local de Catalunya: 
 
Ens 2011 2012 2014 
Consell Comarcal del Berguedà 2.782,39 1.603,52 1.668,83 
Agència de Desenvolupament del 
Berguedà 

2.782,39 1.603,52 1.668,83 

Segon. Autoritzar al secretari interventor perquè realitzi els pagaments 
corresponents i justifiqui davant de la Direcció General d’Administració Local la 
distribució dels recursos. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE PROPOSTA DE SOL·LICITUD AL CONSELLER DE 
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 
QUE ES MODIFIQUI EL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC DE LES COLÒNIES 
DEL LLOBREGAT EN L’ÀMBIT DE LA COLÒNIA LA PLANA 
 
 El conseller de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de 
Catalunya, mitjançant resolució de 8 de juny de 2007, va aprovar definitivament 
el Pla director urbanístic (PDU) de les colònies del Llobregat, que inclou 8 
municipis, entre ells Avià, amb publicació al DOGC 4940 de 3 d’agost de 2007 i 
al 5364 de 22 d’abril de 2009. 
 En aquest pla director es va qualificar l’àmbit situat davant dels 
habitatges del carrer Sanglas de la Plana com a zona destinada a habitatges, 
afectant així les naus industrials ja construïdes des de feia varis anys. 



 El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Avià, que va ser aprovat 
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central 
de 26 de gener de 2011, publicat en el DOGC núm. 5918 de 12 de juliol de 
2011, va recollir la proposta del PDU (tal i com fixava la Disposició final tercera 
del mateix), desenvolupant el procediment de gestió urbanística a partir de la 
delimitació del Pla de millora urbana PMU-S2_Colònia la Plana, (segons allò 
establert a l’article 15 del PDU: es va concretar la zona d’ordenació específica 
per a habitatges, clau 4i, que coincideix amb les naus industrials del costat 
esquerre del C. Artesans i les tres primeres naus de la part dreta del C. 
Llobregat). 
 Els propietaris d’aquestes naus industrials, mitjançant escrit de 27 
d’octubre de 2014, han demanat que es promogui una modificació puntual del 
POUM i, si és necessari, del Pla director urbanístic de les Colònies del 
Llobregat, que mantingui l’ús industrial i d’activitats econòmiques i logístiques a 
les finques situades dins del PMU-S2_Colònia La Plana, evitant el seu enderroc 
si es desenvolupa el sector residencial previst. 

Realitzada consulta als serveis territorials de la Comissió d’urbanisme de 
la Catalunya Central, s’ha comprovat que prèviament a la modificació del 
planejament municipal cal modificar el planejament territorial, la qual cosa 
només pot realitzar la Generalitat de Catalunya (articles 76 i 96 de la LUC). 
 Considerant que avui dia no té justificació mantenir aquest àmbit per a la 
creació de nous habitatges, per la manca de demanda generalitzada 
d’habitatges i menys en aquest indret del municipi, i que, en canvi, està 
plenament justificat que s’hi mantinguin les activitats econòmiques (petites 
indústries, magatzems, botigues, garatges) que ocupen actualment les naus i 
permeten el manteniment de llocs de treball, es proposa l’adopció del següent 
acord : 
 
INSTAR al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 
perquè, a la millor brevetat possible, promogui la modificació puntual del Pla 
director urbanístic de les Colònies del Llobregat, eliminant els usos residencials 
previstos i mantenint els usos industrials preexistents, de forma que en el 
POUM es pugui eliminar el sector PMU-S2_Colònia la Plana i s’eviti l’enderroc 
de les naus actuals.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE CESSIÓ A CORREOS DEL LOCAL 
SITUAT AL C. ABAT OLIBA, 11 
 
 Des de fa molts anys que el servei de correus es centralitza en un local 
municipal situat a l’immoble del carrer Abat Oliba núm. 11, abans com annex a 
l’escola unitària de nenes i actualment com annex independent a l’Hotel 
d’Entitats. Tot i que l’ocupació del local és efectiva des de fa anys, no consta 
que s’hagi realitzat formalment la cessió d’aquest espai per a l’ús d’aquest 
servei. 
 
 
 



 Atès que si no es disposa d’un local mínimament adequat perilla la 
permanència al municipi d’un espai físic destinat al lliurament i recepció de 
documents postals, es considera necessari realitzar petites obres d’adequació 
al local i fer cessió formal del mateix a la Sociedad Estatal Correos y 
Telégrafos, S.A. 
 Atès el que disposa l’article 49 del Reglament del Patrimoni dels Ens 
locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17 d’octubre, es considera que no cal 
sotmetre l’expedient a informació pública prèvia, perquè es tracta de reconèixer 
una situació que es dóna de fet des de fa anys i es proposa l’adopció dels 
següents acords: 
Primer. Cedir gratuïtament a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, SA 
(CORREOS), el local de 20 m2 de superfície aproximada, situat als baixos del 
C. Abat Oliba núm. 11, amb accés directe des del carrer, propietat d’aquesta 
corporació, amb la condició de que el mateix es destini al servei de correus. 
Segon. La durada d’aquesta cessió serà per cinc anys, sempre que es 
mantingui la finalitat de la cessió. 
Tercer. Si aquest local no es destina a l’ús previst, el bé revertirà 
automàticament de ple dret al patrimoni de l’ens local. 
Quart. Realitzar les obres mínimes d’adequació necessàries perquè el local 
reuneixi condicions de seguretat i salubritat. 
Cinquè. Notificar aquests acords a la societat beneficiada. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. alcaldessa explica que aquest tema ha sortit arran de que un 
sindicat de Correus va denunciar que les condicions del local no eren les 
adequades i Correus va dir que si no s’arranjaven tancarien el local i caldria 
anar a Berga a recollir els certificats; s’ho van mirar amb l’arquitecte i semblà 
que posant-hi pladur i més llum quedaria bé. Com que no constava enlloc la 
cessió, des de Correus han  demanat aquest acord. 
 
6 – APROVACIÓ DE MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL 
PARLAMENT DE CATALUNYA 
 
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, 
va aprovar la següent RESOLUCIÓ 
 
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut 
a les passades eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria 
en escons de les forces parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya 
esdevingui un estat independent i en una àmplia majoria sobiranista en vots i 
escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no subordinat. 
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de 
creació d’un estat català independent en forma de república. 
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent 
ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la 
futura constitució catalana.  
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures 
necessàries per fer efectives aquestes declaracions. 



Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini 
màxim de trenta dies la tramitació de les lleis de procés constituent, de 
seguretat social i d’hisenda pública. 
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a 
expressió del poder constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de 
desconnexió democràtica de l’Estat espanyol no se supeditaran a les decisions 
de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, 
que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la sentència de 
juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel 
poble en referèndum, entre altres sentències. 
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a 
obrir aquest procés de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera 
democràtica, massiva, sostinguda i pacífica que permeti l’apoderament de la 
ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta, activa i 
integradora. 
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament 
les normes o els mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a 
fi de blindar els drets fonamentals que puguin resultar afectats per decisions de 
les institucions de l’Estat espanyol, com els especificats en l’annex d’aquesta 
resolució. 
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per 
tal de fer efectiu el mandat democràtic de creació d’un estat català independent 
en forma de república i acorda posar-ho en coneixement de l’Estat espanyol, de 
la Unió Europea i del conjunt de la comunitat internacional. 
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets 
fonamentals afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol. 

1. Pobresa energètica 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als 
subministraments bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures 
per a evitar la pobresa energètica aprovades per la Llei 24/2015, del 29 
de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de 
l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi el dret 
d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i 
d’electricitat a les persones i unitats familiars en situació de risc 
d’exclusió residencial, mentre duri aquesta situació. 

2. Habitatge 
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un 
habitatge digne, el futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou 
marc normatiu que regula la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 
urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa 
energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en 
processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i 
unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, 
per a poder fer efectiu el desnonament, el principi de reallotjament 
adequat de les persones i unitats familiars afectades. 
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme 
modificacions normatives que permetin fer efectives les disposicions de 
la dita Llei 24/2015, com és el cas del reglament de funcionament de les 
meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per a situacions 



d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats 
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

3. Sanitat 
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés 
universal a l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei 
Català de la Salut (CatSalut), a totes les persones que viuen a 
Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó d’origen, 
tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional 
de Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, 
cap ciutadà no es pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius 
econòmics. 
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es 
poden dur a terme nous concurso per a la gestió de centres d’atenció 
primària. 

4. Educació 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra bona part de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de 
desembre, de millora de la qualitat educativa, recurs que fou admès a 
tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen 
del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes 
impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que 
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model 
educatiu català determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris 
als consensos obtinguts pels conjunt de la comunitat educativa. En 
coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva 
actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les 
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per 
mantenir-hi els consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat 
educativa. 

5. Garantia de les llibertats públiques 
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat 
contra alguns articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la 
seguretat ciutadana, recurs que fou admès a tràmit el 21 de juliol de 
2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del Consell de 
Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de 
la dita llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per 
textos internacionals com la Declaració universal dels drets humans o el 
e Conveni europeu dels drets humans i per la jurisprudència del Tribunal 
Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest recurs, el futur 
govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat 
ciutadana per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals 
esmentats. 

6. Administracions locals 
Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions 
locals catalanes en servei de l’interès general, el futur govern ha de 
proporcionar-los les eines de suport necessàries per a deixar sense 
efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, 
de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de 
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, dictada en desplegament de 



l’article 135 de la Constitució espanyola, relatius a la limitació de 
competències als ens locals, al control del cost dels serveis i a l’obligació 
de la priorització de l’activitat econòmica privada.  

7. Refugiats 
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els 
refugiats, el futur govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt 
Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats (ACNUR) amb 
l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de persones 
refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel 
Govern espanyol. 

8. Dret a l’avortament 
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que 
estipula la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i 
homes. 

9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute 
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc 
social, el futur govern ha d’establir, entre altres mesures, vies de 
negociació que permetin reduir la càrrega del deute en el conjunt de la 
despesa. 
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els 
finançaments estructurats, separant els pagaments que compensen un 
servei (inversió i manteniment) d’aquells que constitueixen un pagament 
excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes d’inflació actuals. Així 
mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris a 
redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les 
inversions en finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el 
cost excessiu del capital. 
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a 
la Generalitat que es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, 
ha d’anar acompanyada d’una revisió a fons dels programes 
pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne la 
utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la 
màxima prioritat de la despesa de la Generalitat, expressada en 
l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que s’obtinguin de la revisió de 
programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc social. 
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, 
el futur govern ha de crear un grup de treball obert als grups 
parlamentaris. 
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb 
els responsables de la banca resident per a estudiar la possibilitat de 
renegociació del pagament dels interessos amb finalitats socials.” 

Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del 
Parlament de Catalunya en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar 
la nostra total coincidència de plantejaments amb la cambra catalana.  
 
Per aquest motiu es proposa al ple de l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament d’ AVIÀ a la 
resolució 1/XI del Parlament de Catalunya.  



SEGON.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de 
Catalunya, al president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de 
Municipis per la Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis 
(ACM). 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 Intervé el Sr. Llorenç Altozano, demanant com està el tema de 
l’atermenament del Camí de Cal Cisteller. 
 La Sra. alcaldessa li respon que els advocats estan parlant i el de les 
Sres. Bonet-Fitó va passar una proposta força desestructurada i confosa i se’ls 
demanà que la concretessin i entressin amb instància. Ho tornaven a relacionar 
amb el camí del canal. 
 El Sr. Altozano constata que tornem a estar com 3 o 4 anys enrere i 
demana què hi diu el nostre advocat. 
 La Sra. alcaldessa respon que els digué que fessin arribar la proposta 
ordenada i ja els respondríem. 
 
 A continuació el Sr. Altozano demana pels canvis que hi ha hagut en la 
neteja de la llar d’infants i del menjador escolar. 
 La Sra. Patrocini Canal comenta que no estaven gaire contents amb el 
rendiment de la persona que feia la neteja de la llar d’infants i que van decidir 
passar-la a la neteja de l’escola i del casal de la gent gran, contractant la neteja 
amb Ber-net, que és una empresa amb totes les homologacions 
 El Sr. Altozano demana si el cost s’ha encarit. 
 La Sra. Canal respon que amb Ber-net surt uns 400 € i amb la 
netejadora anterior eren uns 200 €, però pensen que val la pena oferir un servei 
amb totes les homologacions, pel tema de responsabilitats, si passés alguna 
cosa. Respecte el servei de menjador, l’única modificació que han fet és llogar 
una coordinadora, ocupant la plaça que havia deixat la M. Mercè. Tothom 
aspirava a ser coordinadora i no hi havia massa bon ambient, pel que van 
pensar de posar una persona no coneguda. 
 El Sr. Altozano demana com es va fer el procés selectiu. 
 La Sra. Canal respon que tirant de currículum, entrevistant a 3 o 4 
persones i d’aquestes, pel seu caràcter, per la formació i preparació i perquè no 
la coneixia ningú s’escollí a la Marta. 
 El Sr. Carles Navarro afegeix que a l’escola s’ ha guanyat molt amb la 
neteja perquè hi està molt a sobre. 
 El Sr. Altozano demana quantes hores fa, responent-li la Sra. alcaldessa 
que 3 de monitora de menjador i 3 de neteja. 
 
 
 



 El Sr. Llorenç Altozano demana si s’ha canviat de proveïdor pels 
productes de neteja. 
 La Sra. alcaldessa respon que s’ha deixat de comprar a una empresa de 
Madrid molt insistent, perquè volen optar per productes de proximitat. A 
Quimicel no se’ls ha deixat de comprar, però sí que s’han fet noves comandes 
a Ballesté perquè al Xavi li semblava que hi havia productes que donaven millor 
resultat. 
 El Sr. Altozano demana si s’utilitzen productes industrials, responent-li la 
Sra. Canal que sí i que a partir d’ara les comandes de neteja es faran des de 
l’ajuntament, a proposta de la coordinadora. 
 
 El Sr. Marc Graus comenta que ha vist com en Marc Serra ha fet el 
tancament, amb finestres corredores de vidre, del terrat de l’àtic, cosa que 
havia demanat fa dos anys i no se li va deixar fer, demana si se li ha donat 
permís. 
 La Sra. Canal diu que no ha demanat res i que s’anirà a fer una 
inspecció. 
 
 El Sr. Graus comenta que el propietari de Sant Elias encara té el 
mallasso que tanca els camps i s’havia quedat que l’haurien de treure. 
 La Sra. Canal respon que no havia demanat permís per posar-lo, però si 
que es parlà de fer-li treure... ja se li dirà alguna cosa. 
 
 El Sr. Altozano demana si hi haurà cap reunió de la comissió mixta 
Ajuntament-Ateneu, perquè l’última és de maig. 
 Es parlarà amb els representants de l’Ateneu. 
 
 El Sr. Francesc Mas demana quines modificacions hi ha previstes del 
POUM i calendari. 
 La Sra. Elisenda Martí respon que la primera serà per permetre la 
continuïtat i ampliació de les granges existents, perquè amb el redactat confós 
d’ara, hi ha molts impediments per a les existents i poca per a les noves. 
L’arquitecte ha començat a treballar-hi i es pot aprofitar per corregir el tema de 
distàncies a propietats. 
 També hi ha la modificació del Pla director de les colònies, que seguirà 
el curs que hagi de servir i una altra és la modificació del catàleg de masies, 
per permetre, en pla genèric, l’ús de turisme rural a totes les cases. 
 Una altra modificació prevista és la del Barri de la Creu, on hi ha una 
alineació a vial que afecta parcel·les no construïdes i estan mal contemplats els 
usos comercials i industrials. 
 Altres que hi ha en cartera són fer un replantejament de la carta de 
colors del POUM, perquè n’hi ha algun com el gris que sembla blanc i regular el 
tema de la instal·lació de plaques solars, d’aigua i fotovoltaiques. 
 Afegeix la Sra. Martí que d’errors n’hi ha una trentena de detectats. 
 
 El Sr. Mas demana si hi ha cap cas individual. 
 La Sra. Martí diu que hi ha la petició del Sr. Casals, però està aturada. 
 



 El Sr. Mas dóna les gràcies perquè la primera modificació plantejada és 
una de les que anaven al seu programa i comenta que amb el “copiar i 
enganxar” s’han fet bestieses. 
 
 El Sr. Altozano demana si la brigada modificarà l’horari a l’hivern. 
 El Sr. Gangolells li respon que de moment no encara, perquè és clar i no 
se n’ha parlat, tot i que els de la brigada no n’estan gaire. 
 El Sr. Graus diu que l’any passat corria la veu que l’horari l’havia fet 
canviar ell i els anà a explicar que ho havia acordat la Junta de Govern. 
 
 El Sr. Altozano demana si està previst penjar les actes de la Junta de 
Govern a la web. 
 Es respon que s’haurà de penjar tot el que entri dins la Llei de la 
Transparència. 
 El Sr. Altozano recorda que s’han de penjar sense els noms de ningú. 
 
 El Sr. Altozano explica que l’altre dia l’hi va arribar una queixa per les 
modificacions en els sentits de circulació i demana si algú mira si es 
compleixen les direccions prohibides, ja que sembla que alguna persona 
continua entrant per la Ronda de Queralt. 
 La Sra. alcaldessa diu que si és una persona incívica, serà qüestió 
d’avisar a Mossos d’Esquadra i veure si l’atrapen. 
 El Sr. Graus diu que li sembla estrany que pel C. Anselm Clavé tenen 
preferència els que baixen i els de l’av. Francesc Macià han de parar. 
 El Sr. Navarro opina que s’hi podria posar un Stop pels de baixada. 
 El Sr. Altozano diu que l’experiència diu que en aquella cruïlla, es vingui 
d’on es vingui és millor parar. 
 El debat continua amb diverses intervencions sobre les maneres de 
poder resoldre el problema de circulació. 
 
 El Sr. Altozano demana si a partir de gener podran tenir un lloc per poder 
atendre la gent amb les condicions que es van acceptar: tenir una taula, amb 
ordinador personal i telèfon. 
 La Sra. alcaldessa diu que haurà de ser a l’Hotel d’Entitats. 
 El Sr. Altozano diu que preferirien que fos a l’edifici de l’ajuntament, com 
pot ser el despatx de l’arquitecte. 
 Es comenta que l’ordinador que hi ha permet fer diferents usuaris amb 
contrasenyes i així no caldria comprar un altre. 
 


