
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 02/15 
 
Data: 23 de febrer de 2015 
Hora d’inici: 21:40 
Hora de finalització: 21:52 
 
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 INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ, ANY 
2015 
 
Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2015, presentat davant 
aquesta corporació local pel Sr. president, en la forma prevista per l'article 168 
del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós 
de la llei reguladora de les hisendes locals, i la Plantilla que comprèn tots els 
llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal laboral 
temporal. 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 23 DE FEBRER DE 2015 

 



Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els serveis que 
venen a càrrec de la corporació municipal, així com els recursos que 
s'estableixen per atendre'ls. 
 
Vist l’informe favorable del secretari interventor. 
 
Es proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, any 2015, 
segons el següent resum per capítols: 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 631.900,00  
2 Impostos indirectes 12.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 377.198,71  
4 Transferències corrents 820.601,29  
5 Ingressos patrimonials 8.300,00  
7 Transferències de capital            150.0000  
                          Total ingressos…….. 2.000.000,00  
                                ================================ 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 847.420,35  
2 Despeses en béns corrents i serveis 790.454,71  
3 Despeses financeres 2.263,12  
4 Transferències corrents 44.101,00  
6 Inversions reals 197.105,00  
9 Passius financers ___118.655,82  
                           Total despeses……. 2.000.000,00  
    =============================== 
 
Segon. Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i temporal: 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI 
 
Denominació 

 
Nombre 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
Grup 

1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretari/ària interventor/a 1 1  A2 
2. Escala d'Administració General     
2.1. Subescala Administrativa     
       Administratiu/va serveis generals 1 1  C1 
       Administratiu/va de comptabilitat 
 
 
 
 
 
 

1 1  C1 



B) PERSONAL LABORAL FIX 
 
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Auxiliar administratiu/iva 1 1  
Treballador/a social 1 1  
Treballador/a familiar (1/2 jornada) 2 1 1 
Treballador/a familiar zona 4 SAD 1 1  
Oficial 1ª d’obres 1  1 
Operari/ària brigada 1 1  
Oficial 1ª de manteniment 2 2  
Conserge d’instal·lacions educatives 1 1  
Operari/ària neteja escola 1  1 
Director/a llar d’infants 1 1  
Educador/a llar d'infants 1 1  
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada) 2  2 
Auxiliar educador/a llar d’infants  1 1  
Monitor/es menjador escolar 5 3 2 
Auxiliar de biblioteca 1 1  
    
 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL 
Denominació                                            Nombre         Ocupades        Vacants 
Oficial 1ª d’obres                                            1                   1 
Treballador/a familiar 1/ 2 jornada         1                   1  
Dinamitzador/a de la gent gran ½ jornada     1                   1 
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada)        2                   2 
Auxiliar educador/a llar d’infants (1/2 j.)        1                   1  
Monitor/es menjador escolar                  5                   5 
Operari/ària mant. instal. esportives        1                   1  
Cuidador/a centre de dia          5                   5 
Xofer transport centre de dia                         2                   2 
Infermer/a centre de dia                                1                    1 
Fisioterapeuta centre de dia                          1                    1 
Educador/a centre de dia                   1                     1 
Operari/ària neteja equipaments mun.          4                    4 
Socorrista piscina municipal         2                                            2  
 
Tercer. Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 
Quart. Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM). 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde explica que en resum hi ha un 
increment d’un 7 per 100 degut a una subvenció que van aconseguir de la 
Diputació per fer una tercera fase de la pista poliesportiva (150.000 €), una 



subvenció que es va negociar de forma extra amb la Diputació, on van 
demanar quasi 300.000 € i n’han donat 150.000. 
 També, en despeses, hi ha un augment significatiu en el capítol 1 i això 
és degut a la subvenció de la Diputació per a 5 plans d’ocupació nous. 
 La resta de partides, pràcticament es mantenen igual que el 2014. 
 El tema de la revisió cadastral en el no urbanitzable tampoc s’aplicarà 
aquest any i, per això, els increments, tant en ingressos com en despeses són 
poc significatius. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana perquè serviran aquests diners 
de la pista. 
 L’alcalde respon que el projecte que s’ha licitat es divideix en tres parts: 
la construcció d’uns vestidors, la instal·lació d’il·luminació i per habilitar les 
sortides d’emergència, que permetran arribar a 4.000 persones de cabuda 
màxima. 
 
2 – VERIFICACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL 
PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL AL SECTOR PM-2, NUCLI 
HISTÒRIC D’AVIÀ 
 
Aquesta corporació va promoure i tramitar l’expedient de modificació puntual 
del Pla d’ordenació urbanística municipal al sector PM-2, Nucli històric d’Avià, 
realitzant l’aprovació provisional en el Ple de 21 de juliol de 2014. 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, en sessió de 18 
de novembre de 2014, va acordar suspendre l’aprovació definitiva d’aquesta 
modificació, fins que mitjançant un text refós que es presentarà per duplicat, 
verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
diligenciat, s’incorporin les prescripcions següents: 

1. Cal incorporar un estudi de mobilitat que justifiqui que la proposta de 
supressió del sector i el vial perimetral previst en el POUM garanteix 
la mobilitat sostenible en la globalitat del nucli urbà, i que aquesta 
proposta no perjudica les principals determinacions establertes en 
l’estudi d’avaluació de la mobilitat generada vigent. 

2. Cal completar el document amb una avaluació econòmica del nou 
sector PMU2a proposat i amb una justificació de la seva viabilitat. 

 
L’equip de govern municipal va encarregar l’estudi de mobilitat a la societat 
LAVOLA 1981, SA i l’estudi econòmic del nou sector a l’economista Sr. Albert 
Jové i Deltell.  
 
Vist el text refós realitzat per l’arquitecte municipal, que recull els dos 
documents demanats per la CTU. 
 
Es proposa : 
 
Primer. Verificar el text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal al sector PM-2, Nucli històric d’Avià. 
 



Segon. Remetre el text refós per duplicat a la Comissió Territorial d’Urbanisme 
de la Catalunya Central, per a la seva aprovació definitiva  
 
 La Sra. Patrocini Canal no participa en el debat i votació d’aquest 
assumpte, per ser interessada en el procediment. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM). 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. alcalde comenta que quan es va fer la 
consulta a la Comissió territorial d’ Urbanisme de la Catalunya Central, ens van 
demanar dos estudis complementaris, un sobre l’avaluació econòmica del nou 
sector que hi quedava i un estudi de mobilitat que justifiqués la supressió del 
vial; els dos estudis estan fets i són favorables. 
 La Sra. Cortés demana perquè no hi era l’estudi de mobilitat, responent 
la regidora Sra. Martí que hi ha havia una justificació feta pel mateix arquitecte 
municipal i que també hi havia els estudis que s’havien fet quan s’aprovà el 
POUM, però que ja eren caducs; opina que aquests d’ara estan molt ben 
redactats. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


