
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
 
Núm. 18/16 
 
Data: 3 d’octubre de 2016 
Hora d’inici: 21:00 
Hora de finalització: 23:50 
 
Assistents: 
 
Regidors/es de la Junta: 
- Patrocini Canal i Burniol (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell 
- Josep Subirana i Jové 
- Mai Alsina i Galán 
 
Altres regidors/es delegats/des: 
- Elisenda Martí i Valls 
- Carles Navarro i Solsona 
- Adrià Rebolledo i Romera 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Regidor que ha justificat la inassistència: 
- Albert Caellas i Cardona 
 
La Sra. presidenta declara oberta la sessió i es tracten els assumptes inclosos 
a l’ordre del dia, deliberant i acordant el que segueix: 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 Amb la convocatòria de la sessió s’ha passat per correu electrònic a 
tots/es els/les regidors/es un esborrany de l’acta de la sessió del dia 19 de 
setembre de 2016.   

L’acta és aprovada per unanimitat i sense esmenes. 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA REALITZADA PER LA JUNTA 
DE GOVERN LOCAL EL DIA 3 D’OCTUBRE DE 2016 

 



2 – APROVACIÓ DE FACTURES, CERTIFICACIONS D’OBRES I 
LIQUIDACIONS 
 

Revisades pels/per les regidors/es delegats/des les factures que es  
relacionen en el full de despeses núm. 18/2016, que pugen a 27.268,38 €, 
s’aproven totes elles. 
 
3 – CONCESSIÓ DE LLICÈNCIES D’OBRES I INFORME D’EXPEDIENTS 
D’ACTIVITATS 
 
No s’adopten acords en aquest punt 
 
4 – REPÀS A LA CORRESPONDÈNCIA OFICIAL 
 
 El secretari informa de la recepció dels següents escrits: 
 
ALCALDIA, ATENCIÓ A LES PERSONES, ASSOCIACIONS, ENTITATS I 
BARRIS 
- Escrit del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1 de Barcelona sobre recurs 
interposat per la Sra. M. Teresa Creu contra la resolució del Ple de 18 de juliol 
desestimant recurs de reposició contra acord de 18 de gener, referent a la 
titularitat d’un tram del camí de Cal Tana. Cal presentar còpia de l’expedient 
administratiu en el termini de vint dies. 
- Comunicat de Sorea referent al conveni marc per a la cancel·lació de deutes 
per subministraments bàsics. Presenta relació de famílies en situació de risc 
d’exclusió residencial amb deutes per aigua del 2015, per import de 513,14 €. I 
demana que s’abonin abans del 10 d’octubre. 
 S’acorda abonar aquest import. 
- Escrit de la Sra. Montserrat Valverde, en representació de Podem Berguedà, 
demanant un espai per poder fer-hi reunions; el primer dia el dia 5 d’octubre, a 
les 18 hores. 
 S’acorda la cessió del local, amb la condició de que justifiquin la 
constitució com a associació. 
 
OBRES, SERVEIS MUNICIPALS I CAMINS 
- Escrit del Sr. Francesc Mas, en representació de veïns dels carrers Cim 
d’Estela i Roc d’Auró, demanant que es faci inspecció del clavegueram del final 
de la urbanització fins el torrent i se solucioni l’obturació de la canonada que 
provoca inundacions de garatges. També es demana que s’elimini la vegetació 
que hi ha entre les voreres i els paviments. 
 S’acorda respondre que s’ha revisar amb una bóta d’aigua i la canonada 
és neta. 
- Escrit del Sr. Daniel Martín, demanant que s’estudiï una solució tècnica al 
problema de filtracions que pateix la Casa del Collet com a conseqüència de la 
cuneta de la carretera i de seguretat per manca de tanca protectora. 
 S’ho aniran a mirar. 
- Escrit d’usuaris del Camí d’Obiols, demanant que s’actuï en un revolt estret i 
amb cunetes molt fondes, situat després de Cal Vilardaga i Cal Ventura. 
 Cal concretar el lloc exacte on es demana la millora. 



- Tramesa des de l’Agència Catalana de l’Aigua d’autorització per realitzar 
treballs de neteja al riu Llobregat, entre Cal Rosal i la Plana. 
 De moment s’esperarà a fer la neteja, per veure si es fa amb els treballs 
de la Via Blava. 
- Tramesa des de Sorea de relació de rebuts d’aigua impagats per abonats no 
domèstics (2). 
 
CULTURA I URBANISME 
- Notificació de la Comissió de Política Territorial i d’Urbanisme de Catalunya 
de l’inici del procediment de formulació del Pla director urbanístic Vies Blaves 
Barcelona. 
- Tramesa des del Servei de Coordinació i Gestió Territorial del DARP d’informe 
sobre la instal·lació de nova explotació avícola d’engreix a la Finca Santa 
Maria. 
- Tramesa per la Direcció General de Turisme d’informe referent a la 
modificació puntual núm. 3 del catàleg de masies, en l’àmbit de Cal Bep Nou. 
- Instància del Sr. Guillermo Morlino proposant la realització d’un acte cultural a 
l’Ateneu (dansa i cant en viu), amb un cost aproximat de 1.000 euros. 
- Escrit de la Sra. Montserrat Tintó, proposant la creació d’un espectacle 
pluridisciplinar “Elisa, la reina vagabonde”. 
 
JOVENTUT, FESTES I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
- Sol·licitud del Sr. Albert Campàs per instal·lar la creperia per la Festa Major 
del 2017. 
 S’acorda autoritzar la instal·lació de la parada. 
 
MEDI AMBIENT, QUALITAT DE VIDA I SANITAT 
- Notificació de l’Àrea de Territori i Sostenibilitat de la Diputació de la concessió 
d’un ajut econòmic de 9.999,93 € per a l’implantació d’elements de reducció de 
velocitat. 
- Presentació per part de Sorea d’al·legacions a l’auditoria que se’ls passà 
respecte la concessió del servei municipal de subministrament d’aigua. 
 S’acorda passar-ho al consultor que va fer l’auditoria. 
- Tramesa des de Sorea de l’anàlisi bacteriològica de l’aigua del dipòsit de Cal 
Tauler, del mes de setembre. 
- Informació de l’Agència Catalana de l’Aigua sobre l’edició d’un butlletí 
mensual, per si interessa subscriure-s’hi. 
- Informació del Servei de Salut Pública de la zona sobre la presentació el 27 
d’octubre de la Guia de Recomanacions per a l’alimentació durant la primera 
infància. 
- Circular del Consell Comarcal del Berguedà sobre la tramitació del codi de 
productor de residus i notificació prèvia. Si no es comunica el contrari, 
s’obtindrà el codi des del Consell. 
- Retorn des del Servei Català de la Salut d’un exemplar de la clàusula 
addicional 3ª del conveni pel funcionament i manteniment del consultori 
municipal. 
- Escrit del Sr. Pablo Daniel Posse Churchill Browne sobre el reallotjament de 5 
gossos abandonats de la Casanova de Vilamarí, que té allotjats deforma 
temporal en un estable de cavalls. 



 S’acorda respondre que els gossos no eren d’aquella casa, sinó d’un 
caçador que els tenia identificats. 
- Tramesa des del Departament de Territori i Sostenibilitat de proposta 
d’adequació i actualització del mapa de capacitat acústica. 
 
ESPORTS, GOVERNACIÓ I HISENDA 
- Escrit de la Sra. Marta Requena comunicant que a partir de l’1 d’octubre 
tancarà el servei de podologia que tenia al C. Portal, 1 
 
5 – INFORMACIONS DE LES REGIDORIES 
 
 Pren la paraula la Sra. alcaldessa, informant sobre: 
- Presentació des de Serveis Socials de propostes d’ajut social: 

• Exp. 2015/136, ajut econòmic de 250 € pel pagament de rebut de lloguer 
• Exp. 2012/13, ajut econòmic de 150 € per rebuts impagats d’una plaça 

de residència. 
• Exp. 2010/10 i 2009/3, per import de 513,14 €, per rebuts d’aigua 

pendents del 2015. 
S’acorda atendre les propostes. 

- Rebut avís de que a la bassa de la Casanova de Serrapinyana s’han ofegat 
cabirols, perquè la tanca protectora està espatllada. S’ha comentat a la persona 
que gestiona els plans de prevenció d’incendis del Consell Comarcal i han 
previst actuar-hi. 
 
 A continuació el Sr. Josep Subirana explica: 
- Reunió mantinguda junt amb el regidor Carles Navarro amb l’equip directiu de 
les escoles (Santa Maria d’Avià i La Baldufa) per parlar sobre la repercussió 
que tindrà l’estalvi en calefacció que poden fer durant el curs.  
 Es calcularà el cost que hi hauria d’haver, tenint en compte els consums 
d’anys anteriors i les actuacions realitzades per l’ajuntament (aïllament i 
plaques solars) i de l’estalvi que facin, en podran disposar la meitat per a 
material de les escoles. 
- Inici avui de les obres de construcció de la depuradora, expedint l’acta de 
comprovació del replanteig. 
 
 El regidor Sr. Adrià Rebolledo comenta que han començat les activitats 
de zumba i de pilates, amb molta participació (entre 23 i 30 per classe). 
 
 Tanca aquest punt el Sr. Ramon Gangolells, parlant sobre: 
- Pressupost d’excavacions Jordi Espelt per obrir la rasa, per canvi de 
canonada d’aigua, entre la Rovira i Cal Faneca, per import de 1.260 € + IVA. La 
instal·lació dels tubs anirà a càrrec de Sorea. 
 S’acorda tirar endavant la proposta, ja que aquest tram de canonada 
presenta molts problemes, amb moltes fuites que fan malbé el camí. 
- Proposta de cremar la brancada i restes de la poda dels arbres. Explica que 
l’any passat es va triturar però és més costós; per això creu que és millor anar-
ho cremant. 
 Es queda de mirar el cost de la màquina de triturar abans de prendre 
una decisió. 



- Comenta que a la claveguera de la carretera, que s’enfonsà pels aiguats, es 
deixà la mateixa tapa que hi havia i planteja quina s’hi ha de posar: una amb 
reixa o una de tapada, quedant de que s’hi posi una que compleixi normativa. 
- Llums de Nadal. Proposa de demanar ofertes a l’empresa subministradora 
d’altres anys (L’Estrella de Nadal) i fer la tria amb temps. 
 Es demanarà si tenen un catàleg. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


