
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
Núm: 06/15 
 
Data: 13 de juny de 2015 
Hora d’inici: 12:00 
Hora de finalització: 12:30 
 
 A la sala d’actes de l’ajuntament, essent les dotze hores del dia tretze de 
juny de dos mil quinze, van concórrer, de conformitat amb els articles 195 de la 
Llei Orgànica 5/85, de 29 de juny, del Règim Electoral General i el 37.1 del 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, els regidors electes a 
les últimes eleccions locals celebrades el dia 24 de maig de 2015, que es 
relacionen: Patrocini Canal i Burniol, Ramon Gangolells i Vilardell, Elisenda 
Martí i Valls, Albert Cardona i Valls, Carles Navarro i Solsona,  Llorenç Altozano 
i Sevilla, Marc Graus i Ballús, Francesc Mas i Vidal, Josep Subirana i Jové, Mai 
Alsina i Galan i Adrià Rebolledo i Romera, amb la finalitat de celebrar la sessió 
pública extraordinària de constitució de l’Ajuntament. 
 
 Declarada oberta la sessió, pel secretari es procedeix a cridar els 
regidors electes de major i de menor edat dels presents, a l’objecte de formar la 
Mesa d’Edat, que serà presidida pel de major edat i de la que serà secretari el 
de la corporació, segons estableix l’article 195.2 de la Llei Orgànica 5/1985, de 
15 de juny i l’article 37.2 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les Entitats Locals, corresponent la designació als Srs. Ramon 
Gangolells i Vilardell i Adrià Rebolledo i Romera, que passen a ocupar el lloc 
destinat a l’efecte, quedant constituïda la Mesa d’Edat per: 
- President: Ramon Gangolells i Vilardell, regidor de major edat. 
- Vocal: Adrià Rebolledo i Romera, regidor de menor edat. 
- Secretari: Ramon Xandri i Badia, que ho és de la corporació. 
 

Seguidament, pel secretari, es dóna lectura a les disposicions aplicables 
a la constitució dels nous ajuntaments, entre elles les contingudes als articles 
195 de la Llei Orgànica 5/85 i 37 del ROF i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 Acte seguit es va donar lectura dels noms i cognoms dels senyors 
regidors electes, i es procedeix pels membres de la Mesa d’Edat a la 
comprovació de les credencials presentades. 
 

ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
CORRESPONENT AL  PLE MUNICIPAL DEL 13 DE JUNY DE 2015 

 



 A continuació el secretari demana els regidors electes que exposessin 
en aquest acte si els afectava alguna causa d’incompatibilitat sobrevinguda 
amb posterioritat a la seva proclamació, tal com estableixen els articles 6, 7, 
177 i 178 de la Llei Orgànica 5/85, de 9 de juny. Tots els regidors electes 
manifesten que no els afecta cap causa d’incompatibilitat sobrevinguda. 
 El secretari informa que els candidats electes, de conformitat amb allò 
que disposa l’apartat 5 de l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les Bases del Règim Local, modificada en aquest punt per l’article 4 de la 
Llei 9/1991, de 22 de març, han formulat declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat sobre els seus béns i sobre qualsevol activitat que els 
proporcioni o els pugui proporcionar ingressos econòmics. 
 A continuació, de conformitat amb l’article 198 de la Llei Orgànica 
5/1985, que estableix que en el moment de la presa de possessió i per tal 
d’adquirir la plena condició del càrrec de regidor, els candidats electes han de 
jurar o prometre acatament a la Constitució, es passa a formular, per part del 
Sr. President de la Mesa d’Edat, a cadascun dels electes, la següent pregunta : 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor acomplir fidelment les obligacions 
del càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Avià amb lleialtat al Rei, i respectar i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?” 
 
 En primer lloc, promet el càrrec, per imperatiu legal, el mateix president 
Sr. Ramon Gangolells i Vilardell, efectuant seguidament la pregunta a la resta 
de regidors, els quals responen: 
- Adrià Rebolledo i Romera: Sí, per imperatiu legal, ho juro 
- Patrocini Canal i Burniol: Sí, ho prometo per imperatiu legal 

Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

- Elisenda Martí i Valls: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà. 

- Albert Caellas i Cardona: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà... i, si pot ser, republicà. 

- Carles Navarro i Solsona: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

 



- Llorenç Altozano i Sevilla: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

- Marc Graus i Ballús: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

- Francesc Mas i Vidal: Sí, ho prometo per imperatiu legal 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

- Josep Subirana i Jové: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

- Mai Alsina i Galán: Sí, per imperatiu legal, ho prometo 
Afegeix : Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto 
a disposició del nou Parlament, del president i del Govern de la Generalitat de 
Catalunya que sorgeixin de les eleccions del 27 de setembre de 2015, per 
exercir l’autodeterminació del nostre poble i proclamar, juntament amb totes 
les nostres institucions, l’estat català, lliure i sobirà 

 
Realitzades les operacions anteriors, la Mesa declara constituïda la 

Corporació, en concórrer la totalitat dels regidors electes, en la forma següent: 
 
Nom i cognoms    Llista electoral 
 
PATROCINI CANAL i BURNIOL  Som Avià (SA) (Agrupació d’Electors) 
RAMON GANGOLELLS i VILARDELL       "               
ELISENDA MARTÍ i VALLS        “                
ALBERT CAELLAS i CARDONA        “                
CARLES NAVARRO i SOLSONA       “ 
LLORENÇ ALTOZANO i SEVILLA      Convergència i Unió  (CiU)        
MARC GRAUS i BALLÚS             “ 
FRANCESC MAS i VIDAL             “ 
JOSEP SUBIRANA i JOVÉ  Esquerra Republicana (ERC – AM) 
MAI ALSINA i GALAN         “ 
ADRIÀ REBOLLEDO i ROMERA        “ 



 Immediatament després de la constitució de la corporació, pel secretari 
es dóna lectura a l’article 196 de la Llei Orgànica 5/85, que estableix el 
procediment per a l’elecció de l’Alcalde. 
 Són candidats els caps de llista que han obtingut representació: 
- Patrocini Canal i Burniol, amb 576 vots 
- Llorenç Altozano i Sevilla, amb 301 vots 
- Josep Subirana i Jové, amb 291 vots 

Efectuada la votació pels regidors, mitjançant paperetes secretes, i 
realitzat l’escrutini, es va produir el següent resultat: 
 
* PATROCINI CANAL i BURNIOL  vuit vots (8) 
* LLORENÇ ALTOZANO i SEVILLA  tres vots (3) 
 
 En haver obtingut la candidata Sra. Patrocini Canal la majoria absoluta 
dels vots, de conformitat amb el que disposa l’article 196 de la Llei Orgànica 
5/1985, el President de la Mesa d’Edat proclama Alcaldessa electe de 
l’Ajuntament d’Avià a la Sra. PATROCINI CANAL i BURNIOL, que encapçala 
la llista de SOM AVIÀ. 
 Acte seguit, i de conformitat amb els articles 18 del R.D. Legislatiu 
781/86, de 18 d’abril i 40.2 del ROF de les Entitats Locals, per part del Sr. 
President de la Mesa d’Edat, es formula a la Sra. Patrocini Canal i Burniol, la 
següent pregunta: 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec d’ alcaldessa de l’Ajuntament d’Avià, amb lleialtat al Rei, i respectar  i fer 
respectar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya ?”. 
 Contesta la Sra. Patrocini Canal: Sí, per imperatiu legal, ho prometo, 
passant a ocupar la cadira de presidència i rebent del president de la Mesa 
d’edat la vara d’alcaldia 
 A continuació, per tal de donar compliment al que disposa l’article 36.2 
del ROF de les Entitats Locals, es realitza un Arqueig Extraordinari en el dia de 
la data que, de forma resumida, es transcriu tot seguit: 
 
Compte –detall Existència el 13/06/2015 
Caixa corporació 294,86 
“la Caixa”, compte corrent 54.838,83 
“la Caixa”, compte menjador 64.895,33 
BBVA 6.035,32 
CatalunyaCaixa (Berga) 39.639,21 
CatalunyaCaixa (Avià), compte corrent 87.666,69 
CatalunyaCaixa (Avià), menjador 11.734,27 
CatalunyaCaixa (Avià), llar d’infants 8.305,84 
CatalunyaCaixa (Avià), Centre de dia 14.566,91 
TOTAL 287.977,26 
 
 Acomplert l’objecte de la convocatòria, el Sr. Josep Subirana, cap de 
llista d’ERC, fa el següent discurs : 
 “Nosaltres, des d’Esquerra Republicana desitgem a la Patrocini i al seu 
equip quatre molts bons anys, estem segurs que intentarà fer coses bones pel 
poble, tindrà el nostre suport, encara hem d’acabar de parlar de com o fem, en 
quines condicions i, amb l’oposició també, estic segur que faran una oposició 



constructiva i potser, en el futur, podrem treballar tots junts, perquè en un poble 
petitet hi ha feina per tothom. 
 Estem contents de començar a treballar i intentarem fer les coses tan bé 
com puguem.” 
 
 Seguidament el Sr. Llorenç Altozano , cap de CiU, diu: 

“Nosaltres, d’entrada, el primer que hem de fer és un agraïment a la 
població d’Avià per haver-nos permès tenir tasques de responsabilitat i govern 
en aquests darrers quatre anys. Tampoc volem que les últimes setmanes 
embrutin la col·laboració que hem tingut els últims quatre anys en el govern, 
amb la gent de Som Avià, que jo crec que ha sigut prou fructífera i enriquidora 
pels dos grups. 
 Nosaltres aquesta vegada quedarem a l’oposició per poder fer una 
oposició ferma, constructiva i en la que intentarem que tots plegats continuem 
portant el poble d’Avià cap endavant.” 
  

L'acte s'acaba amb un discurs de la Sra. Patrocini Canal, que es 
transcriu: 

“En primer lloc, vull comentar-vos que estic d’acord amb les paraules 
que ha dit el Llorenç; realment, al final, el que ens mou a tots és l’interès de 
treballar pel poble, els estils no importen al final si el fi és bo. 

Estic d’acord que podem treballar en un futur potser tots junts, l’únic que 
importa realment és fer coses. 

Ara és l’hora dels agraïments, perquè en tenim molts per fer. Primer de 
tot vull agrair a tots els membres del grup Som Avià, tan els que seuen aquí 
com els que seuen allà; realment sense vosaltres tot això d’avui no hauria estat 
possible, estem molt contents de que acceptéssiu formar part de la nostra llista, 
crec que no en podríem trobar una altra de millor, des del primer fins l’últim ens 
heu ajudat moltíssim i us volem agrair que volguéssiu formar part d’aquest 
projecte pel poble d’Avià. 

També vull agrair a Esquerra Republicana el seu suport, els seus vots i 
la il·lusió que han posat en la campanya, que estic segur que traslladaran a la 
legislatura, moltes gràcies per la vostra manera de fer. 

Després també vull agrair molt especialment a la meva família la seva 
ajuda, el seu suport constant, la seva empenta perquè ells realment m’han 
ajudat a tenir la il·lusió i les ganes que ens ha portat aquí avui. 

Finalment, vull agrair a la gent del poble d’Avià que ens ha votat. Això 
dóna una il·lusió i energies renovades per encarar aquesta legislatura. 
Intentarem no decebre’ls, treballarem fort, amb responsabilitat, per estar a 
l’alçada de la confiança que ens han dipositat. 

Moltes gràcies a tots i, no marxeu perquè a baix hi ha preparat un pica - 
pica per a tots.” 

   
L'acte es dóna per acabat essent les 12:30 hores, del que jo el secretari 

certifico. 
 

 
   


