
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm: 03/14 
 
Data: 31 de març de 2014 
Hora d’inici: 21:10 
Hora de finalització: 21:36 
 
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) –a partir del punt 5- 
- 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 DE LES ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS (24/01/14 
– ordinària-  i 3/03/14 –extraordinària-) 
 
 Tots els regidors han rebut amb anticipació l’esborrany d’aquestes actes; 
per això no es llegeixen. No hi ha esmenes i s’aproven per unanimitat 
 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 Es comunica al Ple que, des de l’última sessió plenària ordinària, s’han 
aprovat les següents resolucions d’alcaldia: 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 31 DE MARÇ DE 2014 

 



 
--- 2/14, de 27 de gener, incoant expedient disciplinari al treballador J.C.H. per 
no reincorporar-se al seu lloc de treball. 
--- 3/14, de 29 de gener, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades 
situades a la via pública, corresponents al 4t. trimestre de 2014. 
--- 4/14, de 6 de febrer, acceptant comunicació de primera ocupació de 
l’habitatge situat a l’av. Francesc Macià núm. 34, propietat dels Srs. Vicenç 
Vidal i Maria Picas. 
--- 5/14, de 12 de febrer, acceptant comunicació de primera ocupació de 
l’habitatge situat al C. Folgueroles, 8, propietat de Promocions Valldavi, SL 
--- 6/14, de 13 de febrer, atorgant llicència d’obres a l’expedient 1/14, demanat 
pel Sr. Josep M. Costa per reformar la primera planta de l’edifici i modificar el 
camí privat existent, al Camí de la Torre núm. 6. 
--- 7/14, de 28 de febrer, procedint a acomiadar al treballador J.C.H. per 
expedient disciplinari. 
--- 8/14, de 28 de febrer, contractant la Sra. Marta Junyent Traserra com a 
educadora interina del Centre de dia i de serveis d’Avià, amb una dedicació de 
4 hores a la setmana. 
--- 9/14, de 5 de març, atorgant llicència d’obres a l’exp. 5/14, demanat per la 
Sra. Maria Subirana Casellas, per canviar banyera al C. Indústria núm. 16. 
 
 El Ple es dóna per assabentat 
 
3 – SOL·LICITUD DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’ICASS I L’AJUNTAMENT D’AVIÀ PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE CENTRE DE DIA PER A GENT GRAN 
DEPENDENT, A AVIÀ 
 
En data 1 de desembre de 2009 es va signar un conveni de col·laboració entre 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, del Departament d’Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Avià per a la 
prestació del servei del Centre de dia per a gent gran dependent, 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 dependents al centre de 
dia “Centre de dia i serveis d’Avià” i va ser prorrogat en data 9 de desembre de 
2013, amb vigència fins el 31 de desembre de 2014, si bé es pot prorrogar amb 
pròrrogues expresses per anys successius fins l’any 2015. 
 
Atès que la voluntat municipal és prorrogar el conveni durant l’any 2015, es 
proposa : 
 
Primer. Sol·licitar a l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials la renovació, 
des de l’1 de gener fins el 31 de desembre de 2015, del conveni de 
col·laboració interadministrativa signat l’1 de desembre de 2009 i amb l’última 
pròrroga de 9 de desembre de 2013 entre aquest organisme i l’Ajuntament 
d’Avià per a la prestació del servei de Centre de dia per a gent gran dependent, 
a Avià. 
 



Segon. Autoritzar a l’alcaldia la signatura de l’addenda al conveni i qualsevol 
altre document que sigui necessari al respecte. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana quants usuaris hi ha actualment, 
responent-li la Sra. Canal que 11 o 12. 
 
4 – APROVACIÓ DE LA MOCIÓ PRESENTADA PER L’ASSEMBLEA 
NACIONAL CATALANA EN RELACIÓ AMB LA CAMPANYA “SIGNA UN 
VOT PER LA INDEPENDÈNCIA”. 
 
Des de la Territorial d’Avià de l’Assemblea Nacional Catalana, s’ha presentat 
una moció promoguda per la mateixa Assemblea, a nivell nacional i l’Associació 
de Municipis per la Independència. 
 
El text de la moció és el que es transcriu a continuació: 
 
“MOCIÓ DE SUPORT A LA CAMPANYA DE RECOLLIDA DE SIGNATURES ‘SIGNA UN VOT 
PER LA INDEPENDÈNCIA’ 
 
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés 
sobiranista al nostre país ha entrat en la seva fase final i decisiva. 
 
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el 
símptoma més clar del principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 
2010 la darrera expressió de l’estratègia resistencialista, la manifestació de l’11-S del 
2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat, respectivament, l’eclosió i la 
culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir Catalunya en 
un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament. 
 
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de 
l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional 
Catalana (ANC) han donat cos institucional i social al procés; i que les eleccions del 
2012, amb totes les seves derivades –Declaració de sobirania i del dret a decidir del 
poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor per a la 
Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional. 
 
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans 
perquè el poble català  exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a 
l’autodeterminació. Reafirmem que el referèndum és l’eina justa i imprescindible per 
fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva celebració. Inexcusablement. Sense 
pròrrogues possibles. 
 
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la 
conjuminació de l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC 
mantenen des de fa temps relacions estables de coordinació en base a la 
complementarietat de llurs objectius fundacionals. 
 
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han 
organitzat conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 
23 de març de 2014. La jornada ha tingut com objectiu aconseguir una recollida 



massiva de drets de petició a cada municipi, fer pedagogia de la fonamentació 
estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació mediàtica de la 
importància estratègica d’aquesta demanda popular. 
 
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis pot adreçar-se als 
seus representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i 
reglamentàriament, mitjançant el Dret de Petició, a convocar el referèndum 
d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho impedeixi, a proclamar la 
Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures. 
 
En conseqüència, l’Ajuntament d’Avià, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat 
popular,  
 
ACORDA 

1.  Donar suport a la campanya ‘Signa un vot per la independència’ que promou 
l’Assemblea Nacional Catalana amb el recolzament de l’Associació de Municipis 
per la Independència. 

 
2.  Cedir els espais municipals que pugui necessitar l’Assemblea Nacional Catalana 

per continuar amb la recollida de signatures. 
  

3.  Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la 
campanya ‘Signa un vot per la independència’. 

 
4.  Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. 

Ciutat, 1 - 08500 Vic) info@municipisindependencia.cat “ 
 
En conseqüència, es proposa : 
 
Únic. Aprovar íntegrament el text de la moció presentada per l’Assemblea 
Nacional Catalana, donant suport a la campanya “Signa un vot per la 
independència”. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + CiU + Sr. Vidal) i 2 
abstencions (Sres. Cortés i Monroy). 
 
 La Sra. Cortés diu que s’ha abstingut perquè no li agrada l’apartat que 
parla de declaració unilateral d’independència. 
 
 
5 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL PER A LA REGULACIÓ DE LES 
PISCINES EN SÒL NO URBANITZABLE 
 
Per encàrrec de l’equip de govern, l’arquitecte municipal ha redactat el 
document tècnic necessari per tal de regular la construcció de piscines en sòl 
no urbanitzable, mitjançant una modificació puntual del POUM. 
 
Aquesta modificació del planejament general d’Avià afecta dues zones del sòl 
classificat com a sòl no urbanitzable, la zona de sòl de protecció preventiva 
(clau 20) i la zona de sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal 
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(clau 21) i farà possible la implantació de piscines, de forma restrictiva i 
regulada, sense necessitat d’haver de demanar autorització específica a la 
Comissió Territorial d’Urbanisme, tal com cal fer ara. 
 
La modificació normativa es concreta en la incorporació al POUM de l’article 
260 bis, que té el següent redactat: 
“ 1. Definició: 
a) A efectes del POUM, en sòl no urbanitzable s’entén per piscina aquella construcció 
artificial fixa i descoberta, consistent en un vas destinat per al bany, per a nedar o per 
a practicar-hi esports relacionats amb l’aigua. 
b) Les piscines cobertes es regularan com a edificacions. 
c) Les piscines portàtils o desmuntables no són objecte de la present regulació. 
2. Requisits: 
a) Es permet la construcció de piscines en aquelles finques classificades com a sòl no 
urbanitzable, qualificades com a: 
- zona de sòl de protecció preventiva (clau 20), o 
- zona de sòl de protecció territorial d’interès agrícola i/o forestal (clau 21) 
i on existeixi una edificació destinada a habitatge familiar, a establiment hoteler, a 
establiment de turisme rural, a activitats d’educació en el lleure, o activitats o 
equipaments d’interès públic (segons l’article 47.4 de la LUC), i reconeguda pel: 
- POUM vigent, o 
- pel Pla especial urbanístic per a la identificació de les masies i cases rurals en sòl no 
urbanitzable (“Catàleg de masies”), o 
- per altra figura de planejament vigent. 
En cap cas es permetrà la construcció de piscines vinculades a edificacions 
destinades a la ramaderia (granges) ni a l’agricultura (magatzems i coberts). 
c) Caldrà informe previ favorable de la companyia de servei d’aigua potable sobre el 
subministrament suficient a la finca o sector envers el cabal sol·licitat, havent-se 
d’adoptar per part de la propietat les mesures correctores que es detectin. 
3. Condicionants de la instal·lació: 
a) La piscina es situarà en les proximitats d’aquesta edificació, sense alterar les 
condicions arquitectòniques, buscant la integració, i en terrenys predominantment 
plans. 
b) En el color del vas de la piscina es buscarà la integració cromàtica amb l’entorn 
natural i paisatgístic, utilitzant-se colors verdosos, vermellosos i beiges; es prohibeixen 
els colors blaus i blancs. 
c) La maquinària de depuració i auxiliar s’haurà de construir de forma soterrada, 
evitant-se l’aparició d’edificacions en superfície. 
d) Es procurarà utilitzar l’aigua procedent del buidatge de la piscina per al rec dels 
camps i entorn. 
e) No es permet la construcció de pèrgoles ni similars. “ 
 
D’acord amb allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la 
disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local,  el Ple municipal 
és l’òrgan competent per aprovar l’instrument de planejament que ens ocupa.  
 
Per tot això, es proposa : 
 



PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal redactat i formulat per aquest Ajuntament, per a la 
regulació de les piscines en sòl no urbanitzable.  
 
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació 
en l'àmbit municipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i 
adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que 
consideri oportunes.  
 
TERCER: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin 
examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions 
que considerin convenients.  
 
QUART: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg.  
 
CINQUÈ. Suspendre pel termini d’UN ANY el tràmit de llicències per a la 
construcció de piscines en tot l’àmbit de la modificació, tal com consta al plànol 
04 de la documentació tècnica, d’acord amb l’article 73 del D.L. 1/2010 i articles 
101 i següents del Decret 305/2006. 
 
SISÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en la seva tramitació, els quals es podran consultar a la web oficial de 
l’ajuntament: www.diba.cat. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 El Sr. alcalde comenta que segons el POUM el sòl no urbanitzable està 
classificat en tres claus (20, 21 i 22 –que és intocable-) i que aquesta 
modificació està motivada perquè l’arquitecte va veure problemes per poder 
concedir llicències de piscines en sòl no urbanitzable, ja que la normativa era 
molt difusa i va proposar d’instar aquesta modificació que permeti en les claus 
20 i 21, la major part del SNU del municipi, que són sòls de protecció 
preventiva i d’interès agrícola i forestal, fer-n’hi, amb condicions. Ara es farà 
l’aprovació inicial i després es continuarà la tramitació legal. 
 Continua dient que s’hi defineix què és una piscina, que es regulen com 
a edificacions si són cobertes; les piscines desmuntables no hi entren i les 
condicions més importants que es posen són: caldrà un informe favorable de la 
companyia d’aigua potable, estaran col·locades a la proximitat de l’edificació de 
la qual depenen, detalla com es farà la integració cromàtica, no s’autoritzen 
pèrgoles o similars i l’aigua de buidatge s’haurà de dedicar al reg dels camps.  
 
 La Sra. Monroy demana si es fa perquè hi ha una demanda concreta. 
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 El Sr. Altozano diu que hi han hagut vàries demandes de fer piscines, 
sobretot pel turisme rural, i que la normativa estava mal resolta, perquè es 
permetia per a cases dedicades a turisme rural però no per  a altres que podien 
ser al costat. Recorda els colors que s’autoritzen. 
 
6 – APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA 
D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL AL SECTOR PMU-2 “NUCLI 
HISTÒRIC” 
 
Atès que el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal vigent, publicat al DOGC el 
12 de juliol de 2011, proposa dins del nucli antic el desenvolupament del sector 
PM-2 “Nucli històric”, preveient la transformació de les terres de conreu 
situades a l’est del nucli històric en una zona residencial. 
 
Atès que la inclusió d’aquest sector dins del POUM va comportar les queixes 
dels veïns de la zona perquè d’una manera molt majoritària eren contraris a 
aquesta previsió, presentant-se el 22 de juliol de 2009, durant el termini 
d’exposició pública, un escrit subscrit per 49 persones, demanant que no es fes 
aquesta previsió. 
 
Atès que el sistema de desenvolupament previst és el de reparcel·lació, en la 
modalitat de cooperació, no es considera que, en el context econòmic actual, 
l’Ajuntament tingui capacitat, ni ara ni a curt termini, per a promoure aquest 
sector. 
 
Atès que el tècnic municipal, d’acord amb les orientacions donades per l’equip 
de govern, ha redactat la proposta tècnica de modificació puntual del POUM al 
sector PM-2 “Nucli històric”, en el qual s’opta per desclassificar la major part del 
sector, tornant a la classificació de sòl no urbanitzable els camps i horts 
actuals, tal com ja preveien les Normes Subsidiàries de 1996, eliminant també 
el vial de tancament (Travessia del Padró) pel cost econòmic en l’obtenció dels 
terrenys i la impossibilitat d’eixamplament del carrer Catalunya. Tanmateix es 
manté un petit sector (a tocar el carrer Padró i Camí de Santa Maria), per tal de 
millorar aquell tram. 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 25 de novembre de 2013 ja va 
donar l’ assabentat i conformitat al document  d’avanç previ d’aquesta 
modificació, ara pertoca iniciar la tramitació oficial de la modificació. 
 
D’acord amb allò que disposa l'article 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme, en relació amb la 
disposició addicional novena del Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei del sòl, que modifica l’article 22.2 c) de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de bases de règim local,  el Ple municipal 
és l’òrgan competent per aprovar l’instrument de planejament que ens ocupa.  
 
Per tot això, es proposa : 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d'Ordenació 
Urbanística Municipal redactat i formulat per aquest Ajuntament, que modifica 
el sector PMU-2 “Nucli històric” 
 
SEGON.- Sotmetre'l a informació pública pel termini d'un mes, mitjançant 
anunci en el Butlletí Oficial de la Província i en un dels diaris de més divulgació 
en l'àmbit municipal, per tal que qualsevol que ho desitgi pugui examinar-lo i 
adduir, durant el termini esmentat, totes les al·legacions o observacions que 
consideri oportunes.  
 
TERCER: Concedir audiència a tots els Ajuntaments limítrofs per tal que puguin 
examinar l'expedient i tinguin també la possibilitat de presentar les al·legacions 
que considerin convenients.  
 
QUART: Simultàniament al tràmit d'informació pública, sol·licitar un informe als 
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials, els quals l'han 
d'emetre en el termini d'un mes, llevat que una disposició n'autoritzi un de més 
llarg.  
 
CINQUÈ. Suspendre pel termini d’UN ANY el tràmit de concessió de qualsevol 
tipus de llicències en tot l’àmbit de la modificació, d’acord amb l’article 73 del 
D.L. 1/2010 i articles 101 i següents del Decret 305/2006. 
 
SISÈ: Donar publicitat per mitjans telemàtics de la convocatòria d'informació 
pública en els procediments de planejament i dels acords d'aprovació que 
s'adoptin en la seva tramitació, els quals es podran consultar a la web oficial de 
l’ajuntament: www.diba.cat. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + CiU) i 3 abstencions 
(IxA-PM). La Sra. Patrocini Canal no ha participat en el debat i votació d’aquest 
assumpte, al ser veïna de l’àmbit que es modifica. 
 
 El Sr. Alcalde comenta que d’aquest assumpte ja se’n parlà en una 
anterior sessió, mirant d’obtenir la unanimitat, però com que no s’aconseguí, 
ara s’entra per la via reglamentària i se seguirà tot el procés, essent el 
document el mateix que es va presentar. 
 La Sra. Cortés diu que ha vist alguns canvis en la memòria. 

El Sr. Altozano diu que els plànols són els mateixos i l’arquitecte només 
ha perfilat la redacció de la part escrita. 
 
7 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després de votar, per unanimitat, la seva inclusió dins l’ordre del dia, es 
passa a debatre la següent proposta: 
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7.1 - MOCIÓ DE LA UNIÓ DE PAGESOS EN SUPORT ALS PAGESOS I 
PROPIETARIS AFECTATS PER L’ONADA DE ROBATORIS A LES 
EXPLOTACIONS AGRÀRIES I RAMADERES I AL MÓN RURAL  
 
Vist que des de fa anys la seguretat a les explotacions agràries i ramaderes, i 
per extensió a les zones rurals de Catalunya, resta fortament qüestionada pels 
constants robatoris i agressions que pateixen les persones que hi viuen i 
treballen. Aquest fet ha generat un veritable estat d’inseguretat entre els seus 
habitants que pot derivar cap un problema de caràcter social arreu del territori.  
 
Per això es fa del tot necessari un projecte de seguretat integral que combini 
diverses mesures dissuasòries per posar fre a l’actuació dels delinqüents i 
poder-ne evitar la seva reincidència, com ara, la incautació dels vehicles que 
s’han utilitzat per delinquir.  
 
Cal que tots els grups polítics que formen part de l’arc parlamentari del Congrés 
de Diputats de l’Estat facin propostes a la reforma del codi penal, i que recullin 
l’enduriment de les penes per robatoris i actes vandàlics a les zones agràries i 
rurals.  
 
Cal que s’incrementin les dotacions policials de Mossos d’Esquadra a les zones 
rurals i agràries.  
 
Cal que es reforcin els controls per part dels Mossos d’Esquadra a les 
ferrovelleries, als mercats de segona mà i als mercats ambulants, i s’exigeixi 
als ferrovellers i als paradistes la traçabilitat dels productes o les produccions 
que posen a la venda, per evitar la compra – venda del gènere robat.  
 
Cal que el sistema per emetre les denúncies sigui el més àgil possible per 
evitar més inseguretat a les persones que han estat víctimes de robatoris o 
actes vandàlics.  
 
Cal que s’estableixi una coordinació efectiva entre les comissaries entre 
Mossos d’Esquadra i les comissaries de la Guàrdia Urbana, on n’hi hagi, que 
puguin agilitar els processos d’identificació dels delinqüents.  
 
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament d’Avià, acorda:  
 
1) Instar als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats:  
 
Que en la propera reforma del codi penal s’inclogui l’enduriment de les penes 
en robatoris de productes agraris o mitjans de producció, i molt especialment 
en el casos de delinqüents reincidents.  
 
2) Instar al Govern de l’Estat:  
 
Que estableixi un sistema de traçabilitat de tots el productes que hi ha al 
mercats i les ferrovelleries per fer possible la vigilància i dissuasió en la 
revenda dels productes agraris o mitjans de producció robats.  
 



3) Instar al Departament d’Interior:  
 
Per a què s’augmenti la vigilància dels Mossos d’Esquadra arreu de les zones 
agràries i rurals de la comarca del Berguedà i s’agilitin els processos en la 
tramitació de les denúncies.  
 
I que es tiri endavant un projecte de seguretat integral que coordini les forces 
de seguretat per identificar els delinqüents i agilitar la seva detenció quan hagin 
delinquit.  
 
Comunicar l’aprovació d’aquests acords a:  
 
- Congreso de Diputados. Excm. Sr. Presidente, Don Jesús Posada. C/ 
Floridablanca, s/n. 28071 Madrid (España)  
- Ministerio de Justicia. Excm. Sr. Ministro, Don Alberto Ruiz – Gallardón 
Jiménez. C/ San Bernardo, 45. 28071 Madrid (España)  
- Departament d’Interior. Hble. Sr. Conseller, Ramon Espadaler i Parcerisas. 
Carrer de la Diputació, 355. 08009 Barcelona.  
- Unió de Pagesos de Catalunya. Sr. Joan Caball i Subirana. Casa de 
l’Agricultura. Carrer Ulldecona, 21-31. 08038 Barcelona.  
 
 La proposta és aprovada per unanimitat 
 
 En el torn d’intervencions la Sra. Cortés demana si hi robatoris per aquí, 
responent-li el Sr. Altozano que concretament a Avià no en té coneixement 
però que en altres municipis de la zona sí. 
 
8 – PRECS I PREGUNTES 
 
 La Sra. María del Agua Cortés demana si el pavelló tindrà llum. 
 El Sr. alcalde diu que d’entrada no, perquè és un problema econòmic; es 
podrà fer servir de nit, però amb vies alternatives. 
 El Sr. Marc Graus proposa, mig en broma, de fer un torneig de futbol 
sala amb frontal, idea que es troba original i és ben rebuda per altres regidors. 
 El Sr. Altozano diu que quan s’acabin les obres passarà a dir-se pista 
poliesportiva coberta. 
 La Sra. Cortés demana quan estarà acabat. 
 El Sr. Altozano respon que, si no hi ha cap entrebanc, per Setmana 
Santa. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


