
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 2/16 
 
Data: 21 de març de 2016 
Hora d’inici: 21:06 
Hora de finalització: 22:10 
 
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: 18 D E GENER 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 18 de gener de 2016. 
 Per unanimitat s’aprova l’acta, sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que, des de la darrera sessió plenària, per l’alcaldia 
s’han aprovat les següents resolucions: 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 21 DE MARÇ DE 2016 

 



- 1/16, de 14 de gener, atorgant 2 llicències d’obres: 
 Exp. 45/15 – Parròquia de Sant Martí d’Avià, per a la rehabilitació del 
portal de la façana principal de l’església. 
 Exp. 1/16 – Lluïsa Romero Gutiérrez, per adaptar una part de la terrassa 
per instal·lar-hi un plat de dutxa, a la Trav. Camí de Santa Maria, 23. 
- 2/16, de 15 de gener, donant l’assabentat per canvi de titularitat del nucli 
zoològic inscrit com a refugi de la finca “El Puig d’Obiols”, que passa a nom de 
la Sra. Esther García Sánchez, amb una capacitat màxima de 20 gossos i 20 
gats. 
- 3/16, de 15 de gener, incoant expedient per donar de baixa del padró a 6 
persones, per no residir als domicilis on es troben empadronades. 
- 4/16, de 21 de gener, concedint 1 llicència d’obra: 
 Exp. 46/15 – Berga2000 Construccions SL, per reparar goteres de la 
coberta i repassar part de la façana, a la Casa Subirana. 
- 5/16, de 26 de gener, fent constar l’assabentat del canvi de titularitat de 
l’establiment de venda al detall de productes alimentaris, begudes i carnisseria 
situat a l’av. Pau Casals núm. 10, que passa a nom de la Sra. Maria Teresa 
Rafart Serena. 
- 6/16, de 26 de gener, autoritzant a Gran Nom SCP, la modificació, per canvi 
substancial, de la llicència municipal ambiental de l’explotació ramadera “Hostal 
del Gran Nom”. 
- 7/16, de 29 de gener, incorporant a la nòmina els imports corresponents als 
conceptes de complement per dedicació especial i complement per treball en 
festius. 
- 8/16, de 9 de febrer, modificant a partir del 15 de febrer la jornada de treball 
de la Sra. M. Lurdes Bover, dinamitzadora de la Gent Gran, passant de 20 a 15 
hores. 
- 9/16, de 10 de febrer, concertant amb Caixabank un compte de crèdit de fins 
a 70.000 € per atendre necessitats transitòries de tresoreria. 
- 10/16, de 12 de febrer, fent l’assabentat al canvi de nom de l’explotació 
porcina “la Mosquera” i nova capacitat de bestiar. El nou titular és el Sr. Josep 
Pujols Padullés. 
- 11/16, de 12 de febrer, donant l’assabentat al canvi de nom de l’explotació “el 
Pla de Salvans”, amb nova capacitat de bestiar oví i cabrum, a nom del Sr. 
Enric Fíguls Costa. 
- 12/16, de 12 de febrer, fent l’assabentat al canvi de nom de l’explotació 
“Granja Cots – Puig d’Obiols”, a favor del Sr. Alfons Cots Caellas, amb 
modificació en les places de bestiar. 
- 13/16, de 15 de febrer, donant l’assabentat a la nova capacitat porcina de 
l’explotació “Granja Coletas – Vilar de Dalt”, a nom de la Sra. Ramona Seuba 
Casellas. 
- 14/16, de 18 de febrer, concedint 1 llicència d’obres: 
 Exp. 3/16 – Xavier Paracolls Currius, per la construcció d’una tanca per 
protegir la granja preexistent a la finca Casanova de la Riera. 
- 15/16, de 19 de febrer, imposant una multa coercitiva de 300 € al Sr. Serafí 
Trasserra Calvés, per l’incompliment del termini donat per a la presentació de la 
documentació tècnica justificativa d’haver donat compliment als Decrets 78/12 i 
30/14. 



- 16/16, de 22 de febrer, aprovant la relació de persones admeses al procés 
selectiu convocat per ocupar, mitjançant un contracte de relleu, d’un lloc 
d’oficial 1ª de manteniment i nomenament del tribunal qualificador. 
- 17/16, de 29 de febrer, incorporant a la nòmina de febrer, dels complements 
per dedicació especial i per treball en festius. 
- 18/16, de 29 de febrer, contractant, amb caràcter interí, la Sra. Maria Carme 
Noguera, per cobrir les baixes per IT de les cuidadores del centre de dia i de 
serveis i modificar el contracte de la cuidadora Sra. Concepció Parera, amb una 
dedicació de 30,80 hores setmanals. 
 
 El ple es dóna per assabentat. 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. Altozano demana si els Decrets 7 i 
17/16, que incorporen complements a les nòmines, tenen relació amb el punt 
d’increment de sous que es va treure de l’últim ple. 
 La Sra. alcaldessa respon que el que es farà serà pagar les hores extres 
que es dediquin, en el cas de les mestres pels claustres i el treballador de la 
brigada pels treballs extres, en festes i control llums Ateneu. 
 El Sr. Altozano demana què van dir des de la Diputació, responent-li el 
secretari que era possible incrementar la massa salarial, però prèviament calia 
fer una valoració dels llocs de treball, un estudi força complex. 
  
3 – SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABO RACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE EL DEPARTAMENT DE TREBALL ,  
AFERS SOCIALS I FAMÍLIES I L’AJUNTAMENT D’AVIÀ PER A LA 
PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GR AN 
DEPENENT, A AVIÀ 
En data 1 de desembre de 2015 es va signar un conveni de col·laboració entre 
el Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya 
(actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i l’Ajuntament 
d’Avià per a la prestació del servei de centre de dia “Centre de Dia i de Serveis 
d’Avià” per a gent gran depenent, a Avià.  
 
Aquest conveni estableix les condicions i els pactes per a la prestació del servei 
de 20 places  d’acolliment diürn per a persones grans depenents al centre de 
dia “Centre de dia i serveis d’Avià” amb una vigència fins a 31 de desembre de 
2016, si bé es pot prorrogar amb pròrrogues expresses per anys successius 
fins l’any 2030. 
 
Atès que la voluntat municipal és prorrogar el conveni durant l’any 2017, es 
proposa : 
 
Primer . Sol·licitar la Pròrroga per a l’any 2017 del Conveni interadministratiu 
entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Avià, de 20 places de servei de CDG, corresponents 
al Centre de Dia i de Serveis d’Avià.  
Segon . Autoritzar a l’alcaldia la signatura de l’addenda de Pròrroga al conveni i 
qualsevol altre document que sigui necessari al respecte. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 



4 – APROVACIÓ DE LA PROPOSTA D’ABONAMENT AL PERSONA L DE LA 
CORPORACIÓ DE LA PART PENDENT DE LA PAGA EXTRAORDIN ÀRIA 
DE DESEMBRE DE 2012 
 
Atès que la disposició addicional dotzena de la Llei de pressupostos de l’estat 
pel 2016 estableix que “cada Administració Pública, en el seu àmbit, podrà 
aprovar dins de l’exercici 2016, i per una sola vegada, una retribució de 
caràcter extraordinari l’import de la qual serà l’equivalent a les quantitats encara 
no recuperades dels imports efectivament deixats de percebre com a 
conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la paga 
addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, 
corresponents 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.” 
 
Atès que al confegir el pressupost de la corporació pel 2016 ja es va preveure 
aquesta possibilitat i es disposa de suficient consignació pressupostària. 
 
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 que resta de la paga extraordinària de desembre de 2012, de 
conformitat amb els condicionants establerts a la D.A. 12ª de la Llei 48/2015. 
 
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, durant el mes de març. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ DE REBUIG A L’ACORD COMER CIAL 
“D’ASSOCIACIÓ TRANSATLÀNTICA PER AL COMERÇ I LA INV ERSIÓ” 
ENTRE LA UNIÓ EUROPEA I ELS ESTATS UNITS 
 
Atès que la Unió Europea i els Estats Units d’Amèrica estan negociant, 
d'esquena a la ciutadania i els seus representants polítics, un acord ampli de 
liberalització del comerç i inversions: l'Acord Transatlàntic de Comerç i Inversió 
[TTIP per  les seves sigles en anglès]. Aquest acord va molt mes enllà del 
comerç ja que tindrà un impacte ampli i irreversible en molts aspectes de la 
nostra vida quotidiana. Especialment en la salut, l’alimentació, el treball, la 
seguretat dels productes, el medi ambient, els drets laborals i les polítiques de 
privacitat. Fins i tot podria canviar profundament la manera en què usem les 
institucions democràtiques per establir regulacions en tots aquests camps, 
assaltant, per tant, els drets de la ciutania. 
 
Atesa la falta de transparència que està caracteritzant les negociacions del 
TTIP és una vulneració en el dret de tot ciutadà a saber el que s’està negociant 



en el seu nom. El mandat de negociació que el Consell de la UE va donar a la 
Comissió encara està classificat com a un document secret. Fins i tot als 
membres del Parlament Europeu, que exerceix un paper important en les 
relacions comercials d'Europa ja que pot vetar els acords comercials, només 
se'ls permet l’accés limitat als textos de negociació. 
 
Atès que un dels punts més preocupants és la inclusió del mecanisme de 
solució de controvèrsies inversora-estat que permetria als inversors estrangers 
eludir els tribunals nacionals i presentar les seves queixes directament als 
tribunals internacionals d'arbitratge. Es tracta d'un privilegi per a les empreses 
més poderoses injustificable entre dos subjectes polítics amb tribunals de 
justícia desenvolupats i plenament operatius. Així, si un tribunal d'arbitratge 
conclou que les polítiques decidides democràticament podrien reduir els 
guanys projectats d'un inversor, aquest mecanisme podria obligar a un govern 
a pagar milers de milions en danys i perjudicis. Això limitaria la llibertat 
democràtica per legislar sobre assumptes ambientals, de salut i financers, entre 
d'altres. Aquest tipus de mecanismes ja existeixen en altres acords comercials i 
els resultats han estat desastrosos: sancions milionàries a Austràlia per la seva 
legislació antitabac, sancions a Argentina per impostos sobre l’energia, a 
Canadà per una moratòria al fracking, a Alemanya per la seva política 
energètica, a  Eslovàquia per paralitzar privatitzacions d'hospitals... exemples 
que demostren que és un pseudo tribunal format per defensors dels interessos 
de les empreses que les anteposa a les lleis i a la pròpia democràcia. 
 
Atès que el debilitament del poder legislatiu democràtic per regular una àmplia 
varietat de sectors es veuria encara més afectat per l'establiment d'un Consell 
de Cooperació Regulatoria (CCR) entre els EUA i la UE. El concepte bàsic que 
persegueix aquest organisme és simple: abans d’elaborar la nova legislació (en 
alguna de les matèries afectades pel TTIP, com la matèria ambiental o de 
consum, drets laborals o preocupacions agrícoles, etc) un organisme bilateral 
dels governs dels EUA i la UE i de representants d’empreses, tindran 
l’oportunitat d’”analitzar” prèviament possibles impactes d’aquesta legislació en 
els interessos dels seus negocis. Els lobbies empresarials, per tant, podran 
coordinar estratègies per bloquejar els esforços legislatius, dins i tot abans que 
s’engeguin. 
 
Ates que els EUA no tenen ratificades sis de les vuit normes fonamentals del 
treball de l’Organització Internacional del Treball (OIT), inclosa la Convenció 
sobre la llibertat sindical i el dret de negociació col·lectiva. L’agenda de 
negociació del TTIP mostra que no hi ha cap ambició d’avançar en major 
protecció dels drets laborals. 
 
Ates que el TTIP significarà una reducció de les normes de la UE a partir de 
l’aplicació de conceptes com el “reconeixement mutu” dels  estàndards i altres 
estratègies, podent tenir indirectament el mateix efecte encara que sense 
canviar formalment cap reglament de la UE. Sobre la base del “reconeixement 
mutu” les empreses transnacionals podrien utilitzar les seves empreses 
subsidiàries en l’altre continent per aprofitar els avantatges de les diferències 
en la regulació. A la pràctica, s’anul·laria de manera efectiva el dret de regular i 
es fomentaria un dúmping desregulador sense precedents. 



 
Atès que un dels efectes del TTIP seria el debilitament de les normes europees 
establertes per als serveis d’interès públic. Per exemple, facilitaria la 
privatització dels serveis d’aigua o limitaria fortament les opcions per a 
l’adjudicació de les licitacions públiques en funció de criteris ecològics o socials. 
Creiem que és un atac inacceptable a les clàusules socials i ambientals en la 
contractació pública, la protecció de determinats sectors econòmics que són 
essencials i la defensa de béns públics. 

 
La protecció de l’excepció cultural ha fet que la indústria audiovisual sigui un 
pilar de la identitat europea. No obstant això, el fet que no s’inclogui l’excepció 
cultural en els esborranys del TTIP podria perjudicar seriosament la indústria 
del cinema i la cultura en general, així com les llengües minoritàries d’una 
manera especial. 

 
Ates que coincidint amb les negociacions comercials recentment concloses del 
Tractat de Lliure Comerç Canadà-UE (CETA), el TTIP promouria la carrera 
mundial d’acords comercial bilaterals de profund abast, dels quals la UE ha 
estat una força impulsora de de l’any 2005, soscavant el multilateralisme 
comercial. De la mateix manera, EUA evita el multilateralisme allà on hagi estat 
desafiat i ara vol formar un club exclusiu amb la UE. En el mig termini, això 
podria fins i tot afeblir la posició de la UE al món. Podria suposar la formació de 
blocs econòmics rivals, sotmetent els països més febles i mes pobres a normes 
en les quals no han tingut cap manera d’influir, amenaçant a la cooperació 
mundial i afeblint les iniciatives de reforma del sistema de comerç global per 
afrontar millor els desafiaments globals comuns, especialment el canvi climàtic i 
la protecció del medi ambient. 

 
Ates que la firma d’aquest tractat pot esdevenir una desregulació per la porta 
del darrere que afectaria directament matèries tan sensibles com la salut, el 
medi ambient o els serveis públics – entre ells els serveis que presta el món 
local – amb una clara voluntat de privatitzar i laminar competències i capacitats 
a les institucions públiques. 
 
Per tots els motius exposats anteriorment, es proposa al Ple els següents  
ACORDS: 
 
PRIMER.- Declarar aquest municipi d’Avià com a municipi contrari al TTIP 
(Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i 
Estats Units), defensant els serveis públics bàsics per la solidaritat i la 
redistribució social. 
 
SEGON.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a mostrar formalment davant la 
Comissió Europea i el Consell el seu rebuig a l’actual text de proposta 
d’Associació Transatlàntica per al Comerç i la Inversió entre la Unió Europea i 
Estats Units. 
 
 
 
 



TERCER.- Instar al Govern de l’Estat espanyol a enviar als grups parlamentaris 
del Congrés dels Diputats els diferents esborranys negociats en cada ronda i a 
celebrar un ple monogràfic sobre el contingut de l’Associació Transatlàntica per 
al Comerç i la Inversió i l’estat de les negociacions. 
 
QUART.- Traslladar aquests acords al Ministeri d’Afers Exteriors, a la Comissió 
Europea, així com als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, del 
Congrés i el Senat i de l’Estat espanyol i del Parlament Europeu. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor /SA + ERC) i 3 abstencions 
(CiU). 
 
 En el torn d’intervencions, el Sr. Altozano diu que no té arguments a 
favor o en contra d’aquest tractat, perquè encara no existeix, només s’ha filtrat 
un document de treball, que encara es pot modificar molt. 
 La Sra. Patrocini Canal no troba bé que es negociï a esquena dels 
diputats europeus i de la ciutadania. 
 La Sra. Mai Alsina constata que aquesta mateixa moció s’ha presentat a 
molts ajuntaments, que la inquietud pel que en sortirà hi és. 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM . 2 DEL PLA 
ESPECIAL URBANÍSTIC D’IDENTIFICACIÓ DE MASIES I CAS ES RURALS 
EN SÒL NO URBANITZABLE PER A LA REGULACIÓ DEL TURIS ME 
RURAL. 

El Pla Especial Urbanístic (PEU) d’identificació de masies i cases rurals en sòl 
no urbanitzable d’Avià es va redactar i tramitar en paral·lel al POUM, aprovant-
se definitivament el 26 de gener de 2011 (DOGC núm. 5890 de data 
31/05/2011). Després de quatre anys de vigència i aplicació d’aquest PEU, 
s’han detectat una sèrie d’errors i mancances que cal corregir. Un d’aquests 
errors és la restricció de l’ús de turisme rural, admetent-se únicament en només 
una tercera part de les edificacions incloses al catàleg, sense que hi hagi cap 
justificació per aquesta limitació. Aquesta restricció ha comportat problemes 
amb diversos propietaris que pretenien implantar aquest ús, i que davant de la 
possibilitat de modificar el planejament però preveient un tràmit llarg i costós, 
s’han tirat enrere. 
 
La voluntat de l’Ajuntament és incloure la possibilitat de l’ús de turisme rural en 
totes les edificacions catalogades, sense excepció, donat que en totes elles ja 
s’admet l’ús d’habitatge. 
 
Per l’arquitecte consultor municipal s’ha redactat el document tècnic per 
tramitar aquesta modificació, que inclou l’actualització de l’article 28 de les 
normes del PEU i la modificació de les fitxes identificatives de les masies i 
cases rurals. 
 
Vista la normativa aplicable, especialment els articles 85 i 73 del Decret 
legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme i els articles 23.1 i 101 i següents del Reglament de la Llei 
d’urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol). 



Tot i que la competència per a l’aprovació inicial del planejament derivat és de 
l’alcaldia i aquesta l’ha delegat en la Comissió de Govern, en tractar-se d’una 
modificació significativa, es considera convenient que sigui el Ple de la 
corporació qui realitzi els tràmits d’aprovació. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Aprovar inicialment la modificació puntual segona del Pla especial 
urbanístic per a la identificació i la regularització de les masies i les cases rurals 
situades en sòl no urbanitzable, per a la regulació del turisme rural, redactada 
per l’arquitecte consultor municipal Sr. Salvador Travesa. 
Segon . Suspendre la concessió de llicències pel termini d’un any, en aquelles 
masies i cases rurals que es troben dins de l’àmbit de la modificació, en els 
termes següents: 

a) Es suspèn la tramitació de plans urbanístics derivats concrets, 
l’atorgament de llicències de canvis d’ús, d’instal·lació o ampliació 
d’activitats o usos concrets. 

b) La suspensió de llicències no afectarà a parcel·lacions de finques, a les 
obres d’edificació, de reforma, de rehabilitació, de conservació o 
manteniment, i d’enderrocament de construccions. 

Tercer . Exposar al públic la documentació referent a aquesta modificació 
puntual, pel termini d’un mes, a comptar des de la darrera inserció de l’edicte 
en el Butlletí Oficial de la província i el diari Regió 7. 
Quart . Sol·licitar informe als següents Organismes competents: 

- Direcció General de Carreteres 
- Departament de Cultura. Serveis Territorials a la Catalunya Central 
- Direcció General de Desenvolupament Rural 
- Departament de Territori i Sostenibilitat. Subdirecció General de 

Planificació Territorial i Paisatge 
- Direcció General de Turisme 
- Serveis Territorials del Departament de Territori i Sostenibilitat a la 

Catalunya Central.  
 

La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + ERC) i 3 abstencions 
(CiU). 

 
En el torn d’intervencions, la Sra. alcaldessa justifica aquesta modificació 

pel fet de que hi ha moltes masies que no tenen reconegut l’ús de turisme rural 
i llavors tenen problemes per tirar endavant projectes d’aquest caire i, per això, 
han pensat unificar els criteris per a totes les cases. 

El Sr. Graus demana quanta gent s’hi ha interessat. 
La Sra. alcaldessa diu que no ho tenen comptat però que són bastants. 
El Sr. Graus considera que és important el nombre, perquè no és igual 3 

que 18 i, en altres casos particulars, per fer canvis en el POUM s’han 
d’espavilar. 

La Sra. alcaldessa diu que li ho contestaran perquè l’arquitecte s’apunta 
totes les consultes. Reitera la importància d’unificar el criteri en el tema de l’ús 
de turisme rural. 

 



En aquest punt, abans de la votació, s’ha incorporat al Ple la Sra. 
Elisenda Martí. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Altozano demana com està el tema del Camí de Cal Cisteller. 
 La Sra. Alcaldessa li respon que s’anà amb les parts implicades damunt 
del camí, on es va poder constatar que aquest està més malament del que 
estava i que s’ha de restituir, però com que les dues parts estan en converses 
per si entre elles fan una permuta, ha semblat oportú esperar una mica (un 
parell de setmanes) per delimitar, per veure si es posen d’acord; del contrari, 
s’exigirà que es torni a deixar el camí per on era. 
 El Sr. Altozano demana si l’advocat ja s’ha pronunciat sobre el tema. 
 La Sra. alcaldessa respon que sí, diu que s’ha de reclamar que es retorni 
el camí a la seva amplada, però s’esperarà a veure si els propietaris acaben 
posant-se d’acord. 
 
 El Sr. Josep Subirana diu  que té un parell de preguntes per fer al Sr. 
Altozano. La primera és qui va instal·lar les plaques del casal de la gent gran i 
si es van demanar tres ofertes, perquè sembla ser que estan mal muntades i no 
funcionen i pot ser que l’empresa hagi plegat; demana al Sr. Altozano que si els 
coneix, els digui que s’hi mirin, perquè no s’escalfa l’aigua, sembla que està 
mal dimensionat.  
 El Sr. Altozano diu que aquesta empresa va venir a través de la 
Diputació, es van presentar les tres ofertes i li sembla recordar que s’escollí a 
aquesta perquè el dipòsit era de tres cossos , que permetia escalfar aigua 
sanitària, aigua de calefacció i tenia un serpentí per a un altre tipus d’aigua;  en 
teoria escalfa els dos tipus d’aigua. 
 
 L’altre qüestió que planteja el Sr. Subirana és el consum excessiu de gas 
a l’escola i el cost de la caldera. 
 El Sr. Altozano diu que ja va veure que en una junta de govern sortia el 
tema i li sembla que quan es va instal·lar la caldera es va quedar en que durant 
els tres primers anys la facturació en gas seria la mateixa que la que hi havia 
en  gasoil perquè durant aquest temps s’ amortitzava la caldera i a partir del 
quart any ja hi hauria estalvi. 
 El Sr. Subirana diu que aquesta caldera sortirà per 120.000 €, sense 
comptar el cost del gas que es consumeixi. 
 El Sr. Altozano mostra estranyesa per aquests números i diu que 
l’amortització està calculada a quatre anys. 
 El Sr. Subirana manté que el que es paga de gas és més alt del que es 
pagava de gasoil  i demana quants pressupostos es van demanar, ja que 
sembla ser que es va fer una adjudicació directa. 

  Els Srs. Altozano i Graus diuen que l’estudi el va supervisar l’enginyer 
Sr. Ferrao. 



 El Sr. Subirana retreu al Sr. Altozano que els números que va comentar 
que hauria de pagar l’ajuntament per la instal·lació de les plaques 
fotovoltaiques no eren veritat, perquè no es calcula en base als punts de 
subministrament, sinó sobre potència instal·lada i comptadors individuals. 

 El Sr. Altozano diu que quan entén una cosa la diu com pensa que és, 
sense ànim d’enganyar, que acostuma a mirar-se les coses i en algunes coses 
(com en el de l’increment de sous) tindrà raó i es disculpa si en altres no. 

 Continua el diàleg sobre com cal interpretar la norma  
 El Sr. Subirana demana que quan hi hagi coses que no se sàpiguen bé, 

no es diguin perquè en aquest cas l’ha fet dubtar sobre si ho estaven fent bé o 
no posant les fotovoltaiques, al final s’haurà de pagar un 22 per 100 d’impostos 
i  en lloc d’amortitzar-les en 10 anys es farà en 12. 

 També s’entra a debatre sobre si aquestes plaques es poden posar en 
finques particulars o no, concloent que fora del casc antic sí que es pot, sempre 
que es posin seguint el pla de la teulada. 

 El Sr. Graus diu que també hi havia els regidors de Som Avià quan es 
prendre la decisió de posar la caldera de gas a l’escola. 

 La Sra. Canal diu que era un projecte portat personalment  pel Sr. Roca i 
l’alcalde i no s’ho van mirar massa. 

 El Sr. Graus referma la versió donada pel Sr. Altozano en el sentit de 
que la comercial del Lladó va dir que la caldera s’amortitzava en quatre anys i 
havent-hi el Sr. Ferrao al davant aquest va dir que es podia tirar endavant. 

 El Sr. Subirana diu que no es podrà amortitzar mai, perquè gasta més 
que abans i el cost d’instal·lació és caríssim. 
 El Sr. Altozano diu que no pot costar 120.000 € perquè no l’haurien 
posat, ja que s’amortitzava amb l’estalvi i que això ha de quedar clar en el 
projecte que es va presentar. 
 
 El Sr. Marc Graus demana com està el tema de pintar el mur de Santa 
Maria, perquè li van ensenyar unes fotos de les propostes. 
 La Sra. alcaldessa diu que es farà un conveni de cessió de l’espai amb 
els propietaris; que es pintarà amb la proposta guanyadora (se’n van presentar 
quatre) i serà fàcil de mantenir. Els veïns també han votat i estan contents amb 
la decisió. 
  El Sr. Graus demana si es pot fer legalment. 
 El Sr. Subirana respon en sentit afirmatiu i que, a més, la Diputació ha 
donat 15.000 € per aquest projecte 
 La Sra. alcaldessa precisa que aquesta subvenció servirà per a més 
coses dins del projecte AviArt. 
 El Sr. Graus manté el criteri particular i no li sembla bé que es pintin els 
murs,  li agrada que es mantinguin amb el color del formigó. 
 El Sr. Navarro afegeix que es va consultar el tema legal amb l’advocat i 
aquest digué que si la comunitat de propietaris ho aprovava per majoria es 
podia fer i en la reunió on se’n parlà tothom ho veié bé (faltaven alguns 
propietaris). 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
  


