
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 01/15 
 
Data: 26 de gener de 2015 
Hora d’inici: 21:10 
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) 
- 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: 01/12/2014 
 
 Tots els regidors i regidores han rebut amb anticipació l’esborrany 
d’aquesta acta i, per això, no és necessari llegir-la.  
 L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 26 DE GENER DE 2015 

 



 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió ordinària, s’han dictat les 
següents resolucions d’alcaldia: 
- 69/14, de 26 de novembre, contractant la Sra. Diana Ramona Achim com a 
auxiliar interina de la llar d’infants i al Sr. Gerard Aran Traserra com a monitor 
interí del menjador escolar. 
- 70/12, de 2 de desembre, atorgant 1 llicència d’obres menors: 
 -Exp. 34/14, a nom de la Sra. Ramona Seuba Casellas, per la reforma 
interior d’una nau existent destinada a granja porcina, a la Finca Coletas. 
- 71/14, de 9 de desembre, concedint la renovació d’una llicència d’obres 
menors: 
 -Exp. 29/13, a nom del Sr. Jaume Prat Caballol, per fer una fossa de 
2x2,50 m. per instal·lar filtre per depurar les aigües residuals de la casa, a 
Finca el Prat de Graugés. 
- 1/15, de 7 de gener, establint pel dia 17 de gener la celebració del matrimoni 
civil entre el Sr. Josep Grané i la Sra. Montserrat Tor i delegant en el regidor Sr. 
Albert Caellas la competència per a celebrar l’acte. 
- 2/15, de 13 de gener, incoant expedient sancionador abreujat contra el Sr. 
Bernardí Casals, per realitzar sense llicència unes obres d’ampliació de l’edifici 
existent a la finca “Vilamarí”. 
- 3/15, de 20 de gener, fent l’assabentat del canvi de titularitat de l’activitat de 
carnisseria-cansaladeria de la Plaça Padró 7, a favor de Casa Enfruns, SCP 
 
 El Ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
3 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D’UNA PART DEL 
CARRERER MUNICIPAL 
 
 Dins de les tasques de manteniment del carrerer municipal, que serveix 
de base pel Padró municipal d’habitants i el programa SITMUN, s’han detectat 
unes petites diferències de nomenclatura que és procedent de rectificar. 
 Atès que l’article 62 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals, 
estableix que els ajuntaments han de realitzar les actuacions i operacions 
necessàries per a mantenir actualitzats els seus padrons, 
 Es proposa l’adopció del següent acord: 
Únic. Aprovar la rectificació de la denominació de 12 carrers i de 13 masies del 
municipi, d’acord amb la proposta que es transcriu: 
 
ACTUAL RECTIFICAT 
C/ ABAT OLIBA Carrer de l’Abat Oliba 
PL. ABAT OLIBA Plaça de l’Abat Oliba 
AV. FRANCESC MACIÀ Avinguda de Francesc Macià 
C/ INDÚSTRIA Carrer de la Indústria 
C/ JACINT VERDAGUER Carrer de Jacint Verdaguer 
C/ PADRÓ Carrer del Padró 
PL. PADRÓ Plaça del Padró 
C/ PORTAL Carrer del Portal 



CTRA. SOLSONA Carretera de Solsona 
AV. ANTONI GAUDÍ Avinguda d’Antoni Gaudí 
C/ PARATGE PIQUER Carrer Paratge del Piquer 
C/ BARAL DE SANT JORDI Carrer Veral de Sant Jordi 
CASA LLUC Casa Cal Lluc 
CASA GARRETÀ Casa Cal Garretà 
CASA TEULERIA GRAUGÉS Casa Teuleria de Graugés 
CASA BARRANC NOU Casa Cal Barranc Nou 
CASA GARRETÀ Casa Cal Garretà 
CASA GRAUS Casa Cal Graus 
CASA MELGOSA Casa Cal Melgosa 
CASA NANJO Casa Cal Nanjo 
CASA PARERA Casa Cal Parera 
CASANOVA CAL PERE Casanova de Cal Pere 
CASA NOVA CREU LA PINYA Casa Nova Creu de la Pinya 
CASA TEULER Casa Cal Teuler 
CASA TEULERIA GRAUGÉS Casa Teuleria de Graugés 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 - APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ A L’ASSOCIACIÓ PER AL 
DESENVOLUPAMENT RURAL DE LA CATALUNYA CENTRAL 
 
En data 3 de setembre de 2008 es va procedir a l’aprovació de la constitució de 
l’Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya Central així com els 
seus estatuts.  Aquesta Associació tenia com objectiu gestionar el Programa 
Leader 2007-2013.  
 
En data 31 de desembre de 2014 es publica al DOGC l’Ordre AAM/387/2014, 
de 19 de desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció 
de Grups d’Acció local en el marc del programa de desenvolupament rural de 
Catalunya 2014-2020. En el punt 6.2.2 de l’Ordre es demana com a 
documentació a presentar, còpia dels acords del plens de les administracions 
locals corresponents en què autoritzen la seva adhesió al grup. 
 
Entenen que el Municipi d’Avià forma part de l’àmbit territorial elegible de PDR 
2014-2020, segons annex 1 d’ordre AAM /387/2014, de 19 de desembre i, 
segons el mapa territorial, pertoca formar part del GAL de l’associació pel 
desenvolupament rural de la Catalunya Central, 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: AUTORITZAR  l’adhesió de l’àmbit territorial del municipi d’Avià al 
Grup d’Acció Local Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central. 
 
Segon: Notificar el present acord a l’ Associació pel Desenvolupament Rural de 
la Catalunya Central. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



5 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL 
CONSORCI LOCAL LOCALRET 
 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament d’Avià en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre 
de 2014, 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 següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a 
annex): 
 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot 
tenir la condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals 
consorciats”. 
 
Article 23 
L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del 
President i tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
 
“Personal 
 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal 
s’integrarà en la plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la 
situació administrativa que correspongui en la seva administració d’origen, i el 
personal laboral mitjançant el mecanisme de la successió d’empresa o la que 
correspongui d’acord amb la legislació laboral vigent. 

 
b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb 
anterioritat a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin 
efectuar en el marc de la normativa local i pressupostària.  
 
25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  



25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o 
per la legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes 
convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
 
“Secretaria i Intervenció 
 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de 
Barcelona o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi 
exigit per ingressar-hi titulació superior en dret. 
 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-
financera i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de 
l’Ajuntament de Barcelona o per funcionaris tècnics que actuaran per delegació 
d’aquest i que la exercirà d’acord a la normativa que regeix a l’Ajuntament de 
Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la 
normativa vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels 
seus recursos econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi 
l’Ajuntament de Barcelona. El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou 
en el compte general de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al 
calendari municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la 
normativa d’aplicació. 
 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària 
pel que fa, entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de 
despeses, als dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a 
l'operatòria en pagaments. Tots els actes, documents i expedients de 
l’Administració del Consorci i de totes les entitats depenents d’aquest, amb 
independència de la seva naturalesa jurídica, de la que se’n derivin drets i 
obligacions de contingut econòmic estaran subjectes al control i la fiscalització 
interna per la Intervenció del Consorci en els termes establerts als articles 213 
a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 

 
 

29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-
financera i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, 
funció de control financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan 
administratiu, amb la denominació d’Intervenció general. 
 



29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa 
sota la direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 
 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
 
“Autoritzacions 
 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament 
de Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o 
qualsevol altra persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, 
crèdits i avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
 
“Separació del Consorci 
 
32.1 Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol 

moment. El dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a 
l’Assemblea General del Consorci. 

32.2 L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració 
que hagi exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos 
adquirits i garanteixi la liquidació de les seves obligacions pendents. 

32.3 Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci 
haurà d’acordar a quina de les restants administracions integrants del 
Consorci, s’adscriu en aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
 

Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
 
“Dissolució del Consorci 
 
33.1  El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
 

a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres 

restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la 

majoria absoluta dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 

 
 

33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
 

33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  
A manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del 
Consorci. 
 



33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada 
membre del Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la 
seva aportació anual i el número d’anys que efectivament hagi estat integrat 
com a membre de ple dret en el Consorci. 
 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que 
tindrà lloc el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per 
aquests Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat 
jurídicament adequada amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i 
poder així aconseguir els objectius del Consorci”. 
 
 
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 de forma conjunta, 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”. 
 

 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
 
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 d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 



És per tot això que, en ús de les atribucions que legalment tinc conferides, proposo 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 d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2014, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passen a debatre els següents assumptes: 

 
6.1 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS 
DE L’AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ  
 
Part expositiva: 
 

1. Amb la denominació Agència de Desenvolupament del Berguedà 
integrada per diferents administracions públiques i agents del territori es 
va aprovar una modificació estatutària que preveu com a objectius 
principals el desenvolupament de mesures i accions per afavorir una 
major cohesió i coordinació interorganitzativa, i augmentar la 
competitivitat i el desenvolupament global de la comarca del Berguedà. 
L’Agència actua, per tant, com a motor de desenvolupament del territori i 
fixa com a finalitats principals l’impuls de la competitivitat i la innovació, 
la dinamització i la facilitació del mercat de treball.  

 
2. L’entrada en vigor de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 

racionalització i sostenibilitat  de l’administració local (LRSAL) obliga a 
una adaptació estatutària que cal adoptar i que comporta, entre altres, 
l’adscripció de l’Agència a un dels ens que en formen part (Disposició 
Addicional 20a de la Llei 30/1992 en la redacció donada per la LRSAL) 
essent inicialment el Consell Comarcal del Berguedà, atenent a la major 
aportació anual (DA 20.2.f) i, alhora, a la major població (DA 20.2.h) 
d’aquest ens consorciat; això no obstant, es preveu també en la 
proposta d’estatuts que en l’eventual canvi d’adscripció s’atendrà 
igualment als criteris normatius de prioritat previstos normativament i 
referits en qualsevol cas al primer dia de l’exercici pressupostari, d’acord 
amb la disposició esmentada.  

 
3. Amb la modificació estatutària per adaptació a la LRSAL, s’ha proposat 

també l’adaptació dels estatuts respecte d’altres actualitzacions legals, 
de modificació en el règim, organització i funcionament intern, ensems a 
qüestions menys rellevants provocades arrel del funcionament de més 
d’un any des de la seva darrera modificació.  



 
4. La Junta General de l’Agència que va tenir lloc el passat 22 de 

desembre es va acordar aquesta modificació estatutària i el seu 
sotmetiment a informació pública preceptiva per un període de 30 dies. 
Per tant, correspon ara la ratificació de la modificació per part de tots els 
ens consorciats. 

 
Fonaments de dret: 
 

I. L’article 87 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local (LRBRL) preveu la constitució de consorcis amb altres 
administracions per a fins d’interès comú. 

 
II. Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel 

qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i del règim local de 
Catalunya (TRLMRLC) preveuen aquesta entitat pública de caràcter 
associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus. 

 
 
III. Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens 

locals, aprovat pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen 
reglamentàriament i per tant amb un major detall aquests ens. 
Concretament l’article 322 del Reglament relatiu a la modificació dels 
estatuts del consorci  preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu 
òrgan superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les 
administracions i altres entitats consorciades i acordada  amb les 
mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn als articles 313 i 
següents. 

 
IV. L’article 6.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de règim jurídic de 

les administracions públiques i del procediment administratiu comú 
contempla aquesta organització i la Disposició addicional 20a. de la Llei, 
introduïda per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local estableix que els estatuts del 
consorci han de determinar l’administració pública d’adscripció d’aquest 
amb els criteris de prioritat que s’hi estipulen i disposa que estan 
subjectes al règim pressupostari, de comptabilitat i control d’aquest ens 
d’adscripció. 

 
V. La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta 

del nombre legal de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) 
de la LRBRL i 313.2 ROAS. 

 
VI. Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de 

majoria qualificada han de ser informats prèviament per la secretaria de 
la Corporació i tots aquells amb repercussió econòmica, financera o 
patrimonial, a més per la Intervenció municipal de conformitat amb el 
que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions legals 
vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 
781/1986, de 18 d'abril (TRRL),  173 del Reial decret 2568/1986, de 28 



de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització i 
funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i l’esmentat RD 
1174/1987,  informes que consten a l’expedient. 

 
VII. La proposta de modificació ha de ser dictaminada per la corresponent 

Comissió Informativa en els ens  que comptin amb aquests òrgans, 
d’acord amb allò que determinen, entre altres, els articles 20.1 c) de la 
LRBRL i 82, 123 i 126, entre altres, del ROF. 

 
D’acord amb aquests antecedents i fonaments es proposa al Ple, previ 
dictamen de la comissió informativa corresponent, l’adopció dels següents:   
 
ACORDS: 
 
Primer. Aprovar i ratificar la modificació dels Estatuts de l’Agència de 
Desenvolupament del Berguedà acordada per la Junta General de l’Agència en 
data 22 de desembre de 2014, d’acord amb el text que figura adjunt.  
 
Segon. Notificar aquest acord a l’Agència als efectes de la informació pública 
conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la 
totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al 
Registre d’Entitats Locals.   
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
6.2 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSONAL DE 
LA CORPORACIÓ DE LA PART PROPORCIONAL DE LA PAGA 
EXTRAORDINÀRIA DE DESEMBRE DE 2012 
 
La disposició addicional 12 ª de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de 
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, estableix que cada 
Administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar l’abonament de quantitats 
en concepte de recuperació dels imports efectivament deixats de percebre com 
a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària corresponent al mes 
de desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei 20/2012, de 13 de 
juliol, de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la 
competitivitat, amb l’abast i límits establerts en aquesta disposició. 
 
Les quantitats que podran abonar-se per aquest concepte, sobre l’import deixat 
de percebre per cada treballador en aplicació de l’article 2 del Reial Decret-llei 
20/2012, seran les equivalents a la part proporcional corresponent als primers 
44 dies de la paga extraordinària. 
 
Atès que la competència en matèria de retribucions correspon al Ple, d’acord 
amb l’article 52.2.j) del 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, es proposa 
l’adopció dels següents acords: 
 



Primer. Aprovar l’abonament al personal de la corporació que hi tingui dret, de 
la part proporcional de la paga extraordinària de desembre de 2012, de 
conformitat amb els límits que estableix la Disposició Addicional 12ª de la Llei 
36/2014. 
 
Segon. Sol·licitar als Serveis d’Assistència al Govern Local de la Diputació de 
Barcelona que realitzi els càlculs per determinar la nòmina d’aquesta paga 
extraordinària. 
 
Tercer. Incorporar en el pressupost de 2015 l’import d’aquesta nòmina. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 
 
6.3 – APROVACIÓ  DE MOCIÓ PRESENTADA  PEL GRUP MUNICIPAL 
INDEPENDENTS PER AVIÀ (PM) PER A RECLAMAR LA 
RESPONSABILITAT DE LA GENERALITAT EN EL MANTENIMENT DEL 
SERVEI PÚBLIC DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  
 
 
El Grup Municipal Independents per Avià (PM) EXPOSA: 
 
El Projecte de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2015, aprovat 
pel Govern i presentat al Parlament el 2 de desembre de 2014, no contempla 
cap partida destinada al finançament de les escoles bressol municipals. 
 
Al respecte, l’actual marc normatiu referent a l’educació dels 0 als 3 anys a 
Catalunya el desenvolupen dues lleis aprovades pel Parlament: la Llei 5/ 2004 
de llars d’infants de qualitat i la Llei 12/2009 de 10 de juliol d’Educació, en els 
quals es regula la plena responsabilitat de la Generalitat en la creació i el 
sosteniment de les escoles bressol municipals i la col·laboració dels 
ajuntaments en la construcció dels equipaments i la gestió d’aquest servei 
públic.  
 
Aquesta col·laboració del món local en la creació de l’actual xarxa pública de 
país va ser aprovada a través de la Llei 5/ 2004 de llars d’infants de qualitat on 
s’establia l’objectiu de crear 30.000 noves places atenent a la Iniciativa 
Legislativa Popular que reclamava aquesta oferta pública. La contribució dels 
ajuntaments va ser fonamental per assolir la voluntat ciutadana i va superar en 
escreix el nombre de noves places.  
 
En aquests moments, malgrat la gravetat de la manca de finançament de la 
Generalitat, són 546 els ajuntaments que compten amb aquest servei educatiu 
públic oferint a les famílies més de 57.000 places (en 929 centres) per atendre 
aquesta etapa educativa tan cabdal per al desenvolupament personal i per a 
l’èxit de l’infant en el seu posterior ensenyament obligatori, així com per al 
suport a la dona i l’acompanyament educatiu a les famílies. 
 



És per això que cal reprendre com a objectiu de primer ordre el lideratge, la 
promoció i la coresponsabilitat de totes les administracions públiques, respecte 
a aquesta etapa educativa. Per responsabilitat de país, no s’hi val a deixar 
aquesta etapa educativa solament en mans de les administracions locals o a la 
lliure competència del mercat. L’administració educativa del nostre país -el 
Departament d’Ensenyament- no pot restar al marge d’aquesta qüestió si no vol 
incórrer en una inacció sobre una de les seves competències directes. 
 
El compromís històric del Govern Autonòmic amb el món local, per al 
sosteniment de les escoles bressol de titularitat municipal, existia molt abans 
dels acords parlamentaris. Així l’any 2001 la Conselleria d’Ensenyament 
col·laborava amb 600.-€  i, posteriorment, va signar amb les Entitats 
Municipalistes tres Acords Marcs per formalitzar la contribució econòmica amb 
tots els municipis per un igual, en funció d’uns mòduls econòmics per cada 
plaça: Acord Marc de 21 de gener de 2002 (1.400.-€/plaça/funcionament/any), 
Acord Marc de 14 de febrer de 2005 (1.800.-€/plaça/funcionament/any i 5.000.-
€/plaça/creada) i Acord Marc de 19 de novembre de 2010 (1.800.-
€/plaça/funcionament/any) vigent fins al 31 de desembre de 2011. 
 
A estat en aquests darrers anys, a partir del 2012, quan el Departament 
d’Ensenyament va decidir reduir un 51% la seva aportació (de 1.800.-€ a 875.-                         
€) i quan va decidir diferir el pagament d’aquests imports “retallats” a les 
diputacions (a partir del curs 2012-13) la qual cosa ha generat desigualtats 
territorials (el cost plaça s’ha finançat de diferent manera en funció de la dotació 
provincial) i el trasllat exclusiu del finançament al món local. 
 
Aquesta realitat es contradiu amb els acords parlamentaris ja que els 
Pressupostos aprovats pel Parlament de Catalunya hi ha anat constant, al llarg 
dels darrers anys, una partida finalista destinada a les “llars d’infants de 
titularitat municipal”. Així, el pressupost 2012 es va aprovar amb una partida de 
47M d’euros, el 2013 es va prorrogar el pressupost (per tant, amb el mateix 
import de 47M d’euros) i al 2014 el Parlament va destinar 45M d’euros per a les 
places de les escoles bressol dels ajuntaments.  
 
 
Per aquests motius es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
acords:   
 
PRIMER.- Instar al Govern de la Generalitat, com a Comunitat Autònoma amb 
competència plena en matèria d’educació, el manteniment de l’actual xarxa 
pública de llars d’infants municipals atenent a la seva responsabilitat 
institucional. 
 
SEGON.- Demanar al Govern de Catalunya la restitució immediata de la partida 
pressupostària finalista del Departament d’Ensenyament per al finançament del 
servei públic d’escoles bressol municipals, per tal de cobrir com a mínim un 
mòdul econòmic de 1.600.-€ per plaça/funcionament/any, i comprometre's a 
augmentar-ho progressivament fins als 1.800.-€ plaça/funcionament/any. 
 



TERCER.- Reclamar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment dels 
pertinents convenis, segons el que estipula la Llei d’Educació de Catalunya, 
incorporant una estabilitat temporal i la corresponent clàusula de garantia de 
compliment dels compromisos de pagament, per garantir la prestació del servei 
en les llars d’infants de titularitat municipal.    
 
QUART.- Sol·licitar a la conselleria d’Ensenyament el restabliment de la 
convocatòria de beques amb la finalitat de garantir la igualtat d’oportunitats i 
l’equitat en l’accés al servei. 
 
CINQUÈ.- Garantir a les administracions locals el pagament dels deutes 
pendents derivats de les despeses realitzades en concepte de funcionament i 
places, despesa que correspon a la Generalitat, d’acord amb la petició 
formalitzada pel Fòrum d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Educació a Catalunya.  
 
SISÈ.- Reclamar a la Generalitat quina ha estat la destinació dels 139 milions 
d’euros dels exercicis 2012, 2013 i 2014, anys en els que la conselleria 
d’Ensenyament tenia assignada una partida finalista per aquests centres sense 
que s’executés cap via de finançament.                   
 
SETÈ.- Notificar l’acord d’aquest Ple a la Conselleria d’Ensenyament, a la Mesa 
del Parlament i el grups presents al Parlament de Catalunya, a les entitats 
municipalistes del país, les associacions educatives i AMPA del municipi. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde comenta que realment aquesta 
reducció o desaparició d’ajuts a les escoles bressol colla bastant als 
ajuntaments, tot i que dubta que es pugui tornar a assolir els 1.800 € que es 
demana. 
 Pel Grup IXA-PM, les Sres. Cortés i Monroy diuen que és una manera de 
manifestar la disconformitat i perquè vegin que no ens ho “empassem”. 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana com ha anat lo del vent d’ahir, 
responent els Sr. Altozano i Roca que no hi ha hagut desgràcies personals, 
amb els contenidors fora de lloc, alguns arbres caiguts i algunes teules 
aixecades a l’escola. 
  
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


