
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 3/16 
 
Data: 23 de maig de 2016 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 22:21 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) , a partir del punt número 6 
- Albert Caellas i Cardona (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 
 
 La Sra. alcaldessa declara oberta la sessió i  es passen a tractar els 
assumptes compresos a l’ordre del dia: 
 
1 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 21 D E MARÇ DE 
2016 
 
 Junt amb la convocatòria d’aquesta sessió, s’ha passat als/a les 
regidors/es l’esborrany de l’acta de la sessió de 21 de març de 2016. 
 Per unanimitat s’aprova l’acta, sense esmenes. 
 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 23 DE MAIG DE 2016 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA  
 
 S’informa al Ple que des de l’última sessió ordinària, s’han dictat les 
següents resolucions : 
- 19/16, de 16 de març, atorgant 1 llicència municipal d’obres: 

*Exp. 7/16 – Casa Marmons, SL, per canviar la banyera per plat de dutxa 
al C. de la Font, 2 

- 20/16, de 24 de març, concedint la renovació a una llicència d’obres: 
*Exp. 44/15 – Dolors Subirana Parcerisa, per canviar les finestres de la 
façana principal al C. Sant Isidre, 11. 

- 21/16, de 24 de març, donant l’assabentat a l’exercici de l’activitat del bar 
restaurant el Segador, a nom del Sr. Francisco Requena Rivas. 
- 22/16, de 30 de març, resolent el procés selectiu convocat per ocupar el lloc 
d’oficial 1ª de manteniment, amb contracte de relleu, contractant el Sr. Josep 
Valls Pons. 
- 23/16, de 30 de març, constituint la mesa de contractació que ha de valorar la 
licitació del contracte de subministrament d’energia elèctrica en baixa tensió. 
- 24/16, de 31 de març, concedint 2 llicències d’obres: 

*Exp. 11/16 – Gas Natural Distribución, SDG, SA, per obrir una cata a la 
vorera per a connexió a ramal existent, al C. Cim d’Estela, 32. 
* Exp. 12/16 – Gas Natural Distribución, SDG, SA, per obrir una cata a la 
vorera per a connexió a ramal existent, a l’Av. Pau Casals, 85 

- 25/16, de 31 de març, incorporant a la nòmina de febrer els conceptes de 
complement per dedicació especial i complement per treball en festius. 
- 26/16, de 31 de març, donant l’assabentat a la comunicació de Macià – Costa, 
SCP per l’activitat ramadera de boví, cabrum i cunícola a la finca “El 
Verdaguer”. 
- 27/16, de 31 de març, modificant el contracte del Sr. Ismael Rodríguez Bueno, 
xofer del Centre de Dia, que passa a 21 hores setmanals. 
- 28/16, de 6 d’abril, compareixent i oposant-se al recurs d’apel·lació interposat 
per l’Associació Acció Hospitalitària contra la sentència del Jutjat Contenciós 
Administratiu núm. 14 de Barcelona, referent a la liquidació del contracte de 
gestió del Centre de dia. 
- 29/16, de 7 d’abril, donant conformitat a la comunicació prèvia d’ocupació 
presentada pels Srs. Maria Fernández i Marc Trulls, de l’habitatge situat al C. 
Cim d’Estela, 32. 
- 30/16, de 11 d’abril, contractant, amb caràcter interí, la Sra. Anna Martínez 
Busquets, com a monitora del servei de menjador escolar, per suplir una baixa 
per IT. 
- 31/16, de 13 d’abril, contractant, amb caràcter interí, la Sra. Eva Romero 
Costa, com a cuidadora del Centre de dia, per suplir una baixa per IT 
- 32/16, de 15 d’abril, ampliant en 15 dies el termini concedit per a la 
presentació de recurs de reposició contra el Decret 15/16, que fa referència a 
expedient sancionador. 
- 33/16, de 15 d’abril, aprovant 5 liquidacions de la taxa per parades situades a 
la via pública, període: primer trimestre de 2016. 
- 34/16, de 15 d’abril, desestimant les al·legacions presentades per la Sra. 
Montserrat Pajerols i requerint-la perquè realitzi la construcció del paviment 
definitiu de la vorera corresponent al solar del C. Estudis núm.3, cantonada 
amb Serra Hunter, d’acord amb l’ordenança municipal aprovada. 



- 35/16, de 18 d’abril, declarant caducat l’expedient sancionador incoat contra 
Gersoca Caellas, SL, el 20 d’agost de 2015, per presumpta infracció 
administrativa en matèria de medi ambient, per realitzar sorolls per sobre del 
valor admès en horari nocturn. 
- 36/16, de 18 d’abril, incoant expedient sancionador contra Gersoca Caellas, 
SL, per realitzar, el dia 4 de març de 2016, sorolls per sobre del valor admès en 
horari nocturn. 
- 37/16, de 18 d’abril, atorgant 1 llicència d’obres: 

*Exp. 13/16 – Ramon Xandri i M. Josepa Casas, per la redistribució 
interior del garatge de l’edifici del C. Ronda de Queralt, 26. 

- 38/16, de 19 d’abril, concedint 2 llicències d’obres: 
*Exp. 14/16 – Josep Soler Pujol, per obres d’acabat de coberta, 
col·locació d’aïllament i manteniment interior a la Ctra. d’Avià a Cal 
Rosal – Can Soler. 
*Exp. 19/16 – Endesa Distribución Eléctrica, SLU, per obertura i 
tancament de rasa de 3 m. per estesa de línia subterrània de BT al C. 
Cim d’Estela núm. 34. 

- 39/16, de 26 d’abril, aprovant 2 expedients d’obres: 
*Exp. 15/16 – Lluís Mas Pagerols, per substitució de fusteria de dues 
balconeres del primer pis i pavimentació interior d’una habitació a l’Av. 
Pau Casals, 4. 
*Exp. 18/16 – Ramon Espelt Torner, per acabar de tancar el pati amb 
tanca de ferro com l’existent i bruc verd, a la Trav. Camí de Santa Maria, 
2. 

- 40/16, de 27 d’abril, donant l’assabentat a la reorientació productiva de 
l’explotació “Granja Cots – Puig d’Obiols”, a nom del Sr. Alfons Cots Caellas, 
amb 3.600 places de garrins de transició i 1.282 places de porcs d’engreix. 
- 41/16, de 27 d’abril, aprovant la liquidació del pressupost de 2015, amb un 
resultat pressupostari de 57.943,65 € i un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 151.910,93 €. 
- 42/16, de 28 d’abril, incorporant a la nòmina d’abril, els complements per 
dedicació especial i el complement per treball en festiu. 
- 43/16, de 4 de maig, aprovant la baixa d’ofici del padró municipal d’habitants 
de 6 persones, per inscripció indeguda. 
- 44/16, de 5 de maig, atorgant 1 llicència d’obres: 

*Exp. 17/16 – Joan Fuster Rubio, per enrajolar parcialment el jardí on hi 
ha la piscina, a l’av. Antoni Gaudí, 39. 

- 45/16, de 12 de maig, concedint 1 llicència d’obres: 
*Exp. 20/16 – Jordi Dachs Perarnau, per la construcció de tanca 
perimetral en explotació agrícola i reparació de paviment exterior, a la 
finca Casa Ferran Dachs. 

- 46/16, de 13 de maig, fent l’assabentat de que l’empresa Fibras Hiladas 
Esteva, SA, continua exercint l’activitat de filatura de fibres, a la Ctra. de 
Solsona s/n. 
 
 El Ple es dóna per assabentat. 
 El Sr. Altozano demana si en el tema de l’Associació Acció Hospitalitària 
ens donen la raó a l’ajuntament, responent-li la Sra. alcaldessa que 
efectivament, tot i que han recorregut la sentència. 



 Respecte l’empresa Gersoca Caellas demana com és que es caduqui un 
expedient i se’n torni a obrir un altre, responent entre l’alcaldessa i el secretari 
que l’expedient inicial va caducà perquè una de les proves demanades era que 
es fes un mesurament amb aparell homologat i l’han fet pagant la Diputació, 
però han tardat molt i al cap de sis mesos d’iniciar un expedient sancionador es 
caduca si no hi ha resolució; a la vegada s’ha obert un altre expedient en base 
al resultat de l’últim mesurament. 
 
3 – INFORMACIÓ AL PLE DEL RESULTAT DE LA LIQUIDACIÓ  DEL 
PRESSUPOST DE 2015 
 
Mitjançant Decret d’alcaldia 41/16, de 27 d’abril de 2016, s’ha aprovat la 
liquidació del pressupost general de l’Ajuntament d’Avià, corresponent a 
l’exercici de 2015, amb aquest resultat : 
 
RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

Drets 
reconeguts 

nets 

Obligacions 
reconegudes 

netes 

TOTAL 

Operacions corrents (C.1-5) 1.935.624,79 1.752.339,47  
Altres no financeres (C. 6 i 
7) 

223.406,22 377.311,44  

Total no financer 2.159.031,01 2.129.650,91 29.380,10 
Actius financers (C. 8) 0 0  
Passius financers (C. 9) 0 118.655,78  
Resultat no ajustat 2.159.031,01 2.248.306,69 -89.275,68 
Crèdits gastats finançats amb romanent   40.013,99 
Desviació de finançament negativa de l’exercici   108.021,28 
Desviació de finançament positiva de l’exercici   815,94 
Resultat pressupostari ajustat   57.943,65 

 
ROMANENT DE TRESORERIA  

 
Pendent de cobrament pressupostaris 590.901,65 
Pendent de cobrament no pressupostaris 0 
Provisió per insolvències 76.925,18 
Ingressos pendents d’aplicar 4.980,04 
Pendent de cobrament net 508.996,43 
Pendent de pagament pressupostaris 345.967,66 
Pendent de pagament no pressupostaris 49.659,71 
Pagaments pendents d’aplicar 0 
Pendent de pagament net 395.627,37 
Fons líquids 58.533,48 
Romanent previ 171.902,54 
Romanent amb finançament afectat 16.249,70 
Despeses pendents d’autoritzar 3.741,91 
Romanent per a despeses generals 151.910,93 

 
Atès el que disposa l’article 193 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 



Primer . Donar-se per assabentats de la liquidació del pressupost de la 
corporació, exercici de 2015, d’acord amb les dades contingudes al Decret 
d’Alcaldia 41/16, de 27 d’abril. 
 
Segon . Remetre còpia de la liquidació a l’Administració de l’Estat i a la 
Generalitat de Catalunya. 
 
 El Ple es dóna per assabentat i es concreta una reunió de la Comissió 
Especial de Comptes pel dia 7 de juny a les 13:30 hores. 
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ  DEL 
PRESSUPOST 01/16 
 
El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 18 de gener de 2016, va aprovar 
inicialment el pressupost municipal de l’exercici de 2016, acord que va resultar 
definitiu, en no presentar-se reclamacions durant el termini d’exposició pública. 
 
Aprovada la liquidació del pressupost de 2015, hi consta una proposta 
d’incorporació de romanents a l’exercici següent per un import total de 
125.345,90 €, dels quals 16.249,70 € corresponen al romanent de tresoreria 
afectat; 78.967,04 € són de compromisos efectius d’ingressos i 30.129,16 del 
romanent general de tresoreria. Tanmateix, en la liquidació de 2014, va quedar 
una despesa pendent d’aplicar per import de 3.741,91 €, corresponent a retorn 
de préstecs de la Diputació, que cal regularitzar 
 
Atès el que disposa l’article 177 del Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes 
locals, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.  Aprovar inicialment l’expedient 01/16 de modificació del pressupost 
municipal de 2016, mitjançant la concessió de crèdits extraordinaris i suplement 
de crèdits per un import total de 129.087,81 €, segons el detall que consta a 
l’expedient. 
 
Segon . Exposar al públic l’expedient pel termini de quinze dies, amb publicació 
d’edicte en el BOPB . 
 
Tercer . Considerar aprovada definitivament la modificació esmentada si no es 
presenta cap al·legació durant el termini d’exposició pública. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + ERC) i 3 abstencions 
(CiU). 
 
5 – APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ AL PROTOCOL DE PRESTACIO NS 
ECONÒMIQUES DE CARÀCTER SOCIAL DE LA COMARCA DEL 
BERGUEDÀ 
 
Atès que el Consell Comarcal del Berguedà, en el ple de 24 de febrer de 2016, 
va aprovar el Protocol de Prestacions Econòmiques de Caràcter Social, el qual 
ha estat tramès via EaCat. 



 
Tenint en compte que aquest document ha estat elaborat a partir del treball 
liderat pel Servei d’Acció Social de la Diputació de Barcelona, amb la 
participació dels tècnics de Serveis Socials del Consell Comarcal i dels 
ajuntaments, i ha tingut com a finalitat unificar, a nivell de tota la comarca, un 
programa d’ajuts econòmics destinats a pal·liar les necessitats socials i 
econòmiques de les persones i/o famílies en situació de vulnerabilitat o risc 
d’exclusió socials, establint unes pautes per a la tramitació i la valoració de les 
sol·licituds que es rebin. 
 
Considerant que és convenient realitzar també l’aprovació d’aquest Protocol 
pels òrgans de govern dels municipis de la comarca, es proposa : 
 
Primer . Aprovar l’adhesió del municipi d’Avià al model de Protocol de 
prestacions econòmiques de caràcter social de la comarca del Berguedà 
proposat pel Consell Comarcal del Berguedà. 
 
Segon . Notificar aquest acord al Consell Comarcal del Berguedà. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Llorenç Altozano  demana com està el tema del Camí de Cal 
Cisteller, responent-li la Sra. alcaldessa que no s’ha avançat gens; que ni un 
advocat ni l’altre no avancen per arribar a un pacte i espera que en el proper 
ple es pugui tenir més informació. 
 
 El Sr. Llorenç Altozano , fent referència als dictàmens urbanístic i jurídic 
que es demanà pel tema del mural al mur del Camí de Santa Maria, opina que 
són força “justets”, perquè no defineixen que és (tanca, mur o façana) ... 
l’advocat en algun lloc parla de mur de contenció i en altres de tanca i, per altra 
banda, l’advocat adverteix que l’ajuntament ha de tenir el ple dret sobre aquest 
bé. 
 La Sra. alcaldessa indica que caldrà fer un apunt al Registre de la 
Propietat, pel qual l’ajuntament tindrà un dret sobre la part exterior del mur. 
 El Sr. Subirana considera que no canviarà el valor de les propietats i no 
obtenen cap benefici pel fet de pintar el mural. 
 El Sr. Francesc Mas diu que cal defensar el benefici públic i es pregunta 
que si hi surt una esquerda podria ser responsable l’ajuntament. Cal tenir en 
compte que és una actuació que es fa amb diner públic i cal procurar que no es 
pugui entendre com una malversació de fons, per això el procediment ha 
d’estar ben fet. 
 La Sra. Elisenda Martí apunta que és una actuació que no està 
contemplada al POUM i que la única normativa que el podria afectar és la carta 
de colors i, en aquest sentit, el mural que s’hi pintarà s’hi adaptarà. 



 El debat continua sobre si es tracta d’un mur, una tanca o una façana, 
amb visions diferents, defensant els membres del grup de CiU que ho estan 
qüestionant perquè no els queda clar que sigui ben legal i per part de l’equip de 
govern es defensa la legalitat, perquè es fa seguint els criteris tècnics i jurídics. 
 
 Seguidament el Sr. Francesc Mas  comenta que dimecres passat va 
anar a una reunió a Manresa on explicaven les subvencions que donarà l’ACA 
per millores en les xarxes d’abastament d’aigua i s’estranyà de no veure a 
ningú en representació de l’ajuntament. 
 La Sra. Patrocini Canal diu que ells, per desgràcia, han anat força 
vegades a l’ACA a parlar del tema que més preocupa, que és el del 
clavegueram. 
 El Sr. Subirana diu que es va pensar en demanar per posar una 
acidificadora, però la subvenció és només per a xarxa en alta i pensem que no 
hi entra, tot i que alguna cosa s’haurà de fer pel problema de la calç. 
 El Sr. Mas diu que es tracta de veure si es compleix el Reial Decret de 
Sanitat. 
 
 A continuació el Sr. Llorenç Altozano  diu que els ha arribat que tenien 
problemes tècnics per instal·lar les fotovoltaiques. 
 El Sr. Josep Subirana respon que des de la Diputació s’ha fet un informe 
sobre les plaques del Centre de dia i resulta que la calefacció escalfava l’aigua 
de les plaques; va parlar amb els que ho van instal·lar, que van venir un parell 
o tres de dies però no ho van solucionar. Demana qui recomanà a aquella 
empresa. 
 El Sr. Altozano diu que el Sr. Jordi Subirana, diputat d’Esports, Medi 
Ambient i Comerç de l’anterior legislatura. 
 El Sr. Subirana diu que van deixar de funcionar perquè van perdre els 
líquids i ara cal intentar arranjar-ho. 
 El Sr. Graus demana si estan en garantia. 
 El Sr. Subirana diu que l’empresa instal·ladora hi va posar líquid, però ho 
han deixat malament com estava, que ara es farà arranjar per un altre 
instal·lador i que s’intentarà repercutir-los-hi. 
 
 El Sr. Josep Subirana , en relació amb la polèmica de l’anterior ple, 
sobre la instal·lació de la caldera de gas a l’escola i respecte a l’assessorament 
rebut pel tècnic Sr. Ferrao passa una còpia de l’informe d’aquest on 
recomanava posar una caldera de 10.500 € i no va recomanar mai una caldera 
que acabarà costant 105.000 €. 
 Afegeix que mirat l’informe de Gas Natural, allà es diu que s’amortitzava 
en 13 anys, però es van fer els números sobreestimant el consum de gasoil i 
subestimant el consum de gas. 
 El Sr. Altozano diu que aquell informe se’l mirà el Sr. Ferrao, perquè era 
a la reunió i digué que amb aquells números endavant. 
 El Sr. Graus diu que té la sensació que els estant donant la 
responsabilitat només amb ells i que els altres quatre regidors també hi eren a 
decidir. 
 La Sra. Patrocini Canal diu que l’únic que te present és que els van dir 
que amb quatre anys quedaria amortitzada. 



 El Sr. Subirana diu que no entén com es va prendre aquesta decisió, 
perquè s’està pagant 10.000 € més pel consum, a més dels 100.000 € de cost.. 
 Es queda que es farà una altra reunió amb tècnics de la Casa Lladó i 
s’avisarà al grup de CiU perquè hi siguin. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


