
 

 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 03/15 
 
Data: 30 de març de 2015 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:50 
 
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)  
- 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: 
26/01/2015 I 23/02/2015 
 
 Junt amb la convocatòria d’aquesta sessió, s’ha passat als/a les 
regidors/es els esborranys de les actes de les sessions de 26 de gener i 23 de 
febrer de 2015. 
 Per unanimitat s’aproven les actes, sense esmenes. 
 
 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2015 

 



2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió ordinària, el Sr. 
alcalde ha adoptat les resolucions que es resumeixen a continuació: 
 
- 4/15, de 23 de gener, donant l’assabentat a la comunicació presentada pel Sr. 
Jaume Prat Caballol, sobre segregació de l’explotació ramadera de la finca “El 
Prat de Graugés”. 
- 5/16, de 23 de gener, donant l’assabentat a la comunicació presentada pel Sr. 
Arnau Prat Garcia, sobre la nova explotació “El Prat 2”, sobre explotació ovina. 
- 6/15, de 23 de gener, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades del 
mercat ambulant, corresponents al 4t. trimestre de 2014. 
- 7/15, de 27 de gener, aprovant el Pla de seguretat i salut de l’obra: 
Arranjament i pavimentació del Camí de Cal Tana i Vilamarí, Tram 1. 
- 8/15, de 4 de febrer, aprovant definitivament el projecte d’obres titulat: Millora i 
incorporació de serveis annexes a la pista coberta municipal. 
- 9/15, de 17 de febrer, concedint al Sr. Pere Vilardaga Palau, llicència de 
parcel·lació perquè pugui segregar una part de la finca “Vilardaga” i constituir 
una finca independent. 
- 10/15, de 19 de febrer, atorgant una llicència d’obra menor: 

*Exp. 3/15 – Josep M. Canudas Rovira, per reforma parcial de l’interior 
de la planta baixa a Cal Temporal. 

- 11/15, de 25 de febrer, concedint 3 llicències d’obres menors: 
* Exp. 6/15 – Comunitat de Propietaris dels Pisos Molí del Castell, per 
reparació de ràfec de la coberta en edificació existent, als pisos del Molí 
del Castell. 
* Exp. 7/15 – Àngela Castellà Cots, per substitució de banyera per dutxa 
i adaptació de wc, al C. Sanglas, 9 de la Plana. 
* Exp. 8/15 – Maria Rincón Rodríguez, per substitució de banyera per 
dutxa i adaptació de wc, al C. Sanglas, 7 de la Plana. 

- 12/15, de 25 de febrer, constituint la Mesa de contractació que ha de valorar 
la licitació de l’obra: Millora i incorporació de serveis annexes a la pista coberta 
municipal. 
- 13/15, de 25 de febrer, aprovant la memòria valorada redactat per l’arquitecte 
municipal per a la reparació dels murs de la bassa del Molí de Minoves i 
sol·licitud de subvenció a la Generalitat de Catalunya. 
- 14/15, de 27 de febrer, autoritzant el canvi de nom de la llicència ambiental de 
l’explotació ramadera de la finca “la Pineda”, a favor del Sr. Moisès Beringues 
Rodríguez. 
- 15/15, de 27 de febrer, acceptant la reducció de jornada demanada per 
l’auxiliar de la llar d’infants Sra. M. Àngels Viladrich. 
- 16/15, de 27 de febrer, contractant com a monitora interina del menjador 
escolar la Sra. Marta Casals Bou. 
- 17/15, de 10 de març, atorgant la renovació a una llicència d’obres menor: 

* Exp. 1/14 – Josep M. Costa Farràs, per reforma de la primera planta de 
l’edifici i modificar el camí privat existent al Camí de la Torre núm. 6. 
Termini de pròrroga: 6 mesos. 

- 18/15, de 13 de març, nomenant les persones que han de constituir l’òrgan de 
valoració del procés de selecció dels plans d’ocupació municipals de 2015. 
 



 La Sra. Cortés pregunta qui forma part de l’òrgan de valoració dels plans 
d’ocupació, responent-li el secretari que ell mateix, l’arquitecte, la treballadora 
social i una tècnica de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
 La Sra. Cortés demana què s’hi fa al Molí de Minoves, perquè és un 
BCIL, responent-li el Sr. alcalde que es vol refer el que s’ha espatllat amb una 
esllavissada, degut a la pluja i vent. 
 
3 – APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ 
ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AVIÀ I CAPOLAT 
 

El Ple d’aquesta corporació, en sessió de 1 de febrer de 2011, va 
aprovar iniciar l’expedient de delimitació del terme municipal d’Avià amb els 
termes municipals de Berga, Capolat, l’Espunyola, Montclar, Casserres i Olvan. 
 El Ple, en sessió de 12 de setembre de 2011, va nomenar la Comissió 
de Delimitació preceptiva. 
 En data 15 de gener de 2015, es va aixecar acta de les operacions de 
delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Capolat i es van reconèixer 
les fites següents: 
Fita 1: se situa a l’est del Morral de Sobrestrada. Aquesta fita també és comuna al 
terme municipal de Berga. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:401964,2 i 
Y:4660305,5. 
Fita 2: se situa a la zona dels Cingles de Coforb. La línia de terme reconeguda entre 
les fites primera i segona segueix la vora superior del cingle en el qual es troben totes 
dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:401325,4 i Y:4660430,5. 
Fita 3: se situa a uns vint metres a l’est de la Rasa de Ballús. La línia de terme 
reconeguda entre les fites segona i tercera segueix l’eix d’un torrent menor, en el qual 
es troben totes dues. les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:401239,9 i 
Y:4660260,2. 
Fita 4: se situa a la Costa del Grau. Hi ha una fita de pedra nativa de forma irregular de 
seixanta centímetres per setze centímetres de costats a la base i cinquanta 
centímetres d’alçària. La línia de terme reconeguda entre les fites tercera i quarta és la 
recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:401185,0 
i Y:466178,8. 
Fita 5: se situa al punt d’intersecció entre els eixos de la riera d’Avià i de la rasa de la 
Font del Brillo, a uns cent metres al nord-est de la casa de les Boixes. La línia de 
terme reconeguda entre les fites quarta i cinquena és la recta compresa entre totes 
dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 401293,8 i Y: 4659846,5. 
Fita 6: se situa a l’est dels Plans de la Coma, al lloc anomenat Russinyol. La línia de 
terme reconeguda entre les fites cinquena i sisena segueix l’eix de la rasa de la Font 
del Brillo en el qual es troben totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 
400985,9 i Y: 4659415,4. 
Fita 7: se situa a l’oest del Pla de Barons, al lloc anomenat la Figuereta, a la vora d’un 
cingle. La línia de terme reconeguda entre les fites sisena i setena segueix la vora 
superior del cingle en el qual es troben totes dues. Les coordenades UTM ETRS89 
31T són: X: 400178,7 i Y: 4658870,6. 
Fita 8: se situa a la Costa de Serrapinyana, al camí del Molinot. La línia de terme 
reconeguda entre les fites setena i vuitena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 400008,2 i Y: 4658631,8. 
Fita 9: se situa al camí del Molinot. La línia de terme reconeguda entre les fites 
vuitena i novena és la recta compresa entre totes dues. Les coordenades UTM 
ETRS89 31T són: X: 399722,8 i Y: 4658762,9. 



Fita 10: se situa al marge esquerre de la Riera de Clarà. La línia de terme 
reconeguda entre les fites novena i desena és la recta compresa entre totes dues. Les 
coordenades UTM ETRS89 31T són: X: 399586,2 i Y: 4658709,6. 
Fita 11: se situa a uns dos-cents metres a l’est del cim de Sant Salvador. La 
línia de terme reconeguda entre les fites desena i onzena segueix la poligonal definida 
per 25 punts de coordenades. Aquesta fita també és comuna al terme municipal de 
l’Espunyola. Les coordenades UTM ETRS89 31T són: X:399392,4 i Y: 4657303,3. 
 Segons l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es 
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, l’acta s’ha de 
sotmetre al ple dels ajuntaments afectats, per tal que n’acordin l’aprovació amb 
el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus membres, en el 
termini de tres mesos comptadors a partir de la data de les operacions de 
delimitació. 
 Per això, es proposa: 
Primer. Aprovar en la seva integritat l’acta de data 15 de gener de 2015, de les 
operacions de delimitació entre els termes municipals d’Avià i de Capolat. 
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local  
perquè resolgui la publicació de la delimitació acordada en el DOGC. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 – APROVACIÓ DE LA INSTRUCCIÓ D’EXPEDIENT PER A PRACTICAR 
L’ATERMENAMENT DEL CAMÍ DE CAL CISTELLER 
 
Aquest Ajuntament, mitjançant escrit de 25 d’abril de 2013, va demanar als 
propietaris de la finca de Cal Cisteller que retornessin el camí públic que passa 
per dins la finca a la seva amplada original, ja que llaurant-lo pràcticament 
havia desaparegut. 
 
Les Sres. Elena Fitó i Elena Bonet van respondre l’escrit municipal mitjançant 
un altre escrit registrat d’entrada l’11 de juliol de 2013, en el qual defensen el 
camí com d’ús privat i fan esment a l’antic camí del canal com al camí d’ús 
immemorial. 
 
Posteriorment, les Sres. Elena Fitó Muntada i Elena Bonet Fitó, mitjançant 
escrit de 19 de maig de 2014, van presentar davant aquest Ajuntament un 
dictamen pericial redactat pel Sr. Xavier Campillo, doctor en geografia, per 
justificar que el Camí de Cal Cisteller és de naturalesa privada, demanant que 
es donés per confirmada aquesta condició. 
 
La Junta de Govern local va creure convenient encarregar un altre dictamen a 
una empresa també especialista en temàtica agrícola i camins per tenir més 
elements de judici abans de prendre una decisió al respecte.  
 
Recentment l’enginyer agrònom Sr. Antoni Valentí, de la societat Agro90, SL, 
ha fet arribar l’informe demanat, en les conclusions del qual s’indica : 
“ El camí de Cal Cisteller no forma part del camí de Casa en Camp (o 
d’Avià a Olvan) ni és part del camí que arriba al veïnat dels Clots (camí dels 
Clots). Aquest és un camí amb identitat pròpia utilitzat majoritàriament pel 
veïnat dels Clots per arribar al camí de Casa en Camp i viceversa, ja que no 
necessàriament podien utilitzar el camí de Graugés, al ser de titularitat privada. 



 El fet que part d’aquest camí no superés el metre d’amplada no implica 
que aquest sigui privat. 
 Ja el cadastre de l’any 1956 ve grafiat el camí identificat de la mateixa 
manera que els altres dos camins públics de la zona. 
 No s’ha trobat cap document que indiqui la privacitat del camí de Cal 
Cisteller. En canvi, observant les fotografies aèries es comprova que s’ha anat 
mantenint al llarg del temps, com a bé de domini públic que és, en detriment 
d’altres camins de la zona, considerats públics o privats, que s’han llaurat i fet 
desaparèixer. 
 Les descripcions registrals d’algunes de les finques de la zona (per 
exemple finca 342), tracten els camins que les termenegen com a elements 
divisoris o separadors, funció pròpia moltes vegades dels vials i camins públics 
que es solen prendre com a referència. No tractar-los com a camins veïnals o 
rurals no vol dir que hagin de ser privats. “ 
 
 
Aquest informe ve a confirmar el criteri municipal de que el camí és de titularitat 
pública i que cal mantenir-lo per unir el Camí de Casa en Camp i el Camí dels 
Clots. En aquest sentit i vista la discrepància suscitada amb els propietaris de 
la finca de “Cal Cisteller”, procedeix instruir expedient per a practicar 
l’atermenament d’aquest camí. 
 
Atès el que disposa l’article 8.1e) en relació amb l’article 226 del Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, text refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya, i 136 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, reglament de béns dels 
ens locals. 
 
Atès que d’acord amb el que estableix l’article 226.2 del text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, l’atermenament ha d’ajustar-se a allò 
que disposen els articles 50 a 54 de la Llei 33/2003, de 3 de novembre, del 
patrimoni de les administracions públiques. 
 
Examinat l’informe tècnic sobre la titularitat del Camí de Cal Cisteller, es 
dedueix la conveniència de practicar l’atermenament d’aquest camí. 
 
Per tot això, es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Instruir l’expedient per a practicar l’atermenament del camí de titularitat 
pública conegut com a Camí de Cal Cisteller, que limita pel costat est amb la 
finca de “Casa Rosa” i pel costat sud i oest amb finca de “Cal Cisteller”. 
 
Segon. Notificar aquest acord als propietaris de les finques veïnes i, si escau, 
als titulars de drets reials constituïts sobre les mateixes. 
 
Tercer. Publicar l’anunci de l’atermenament al BOP i al tauler d’anuncis de 
l’Ajuntament amb seixanta dies d’antel·lació a la data fixada per a l’inici de les 
operacions d’atermenament. 
 
 



Quart. Es fixa per a dur a terme les operacions d’atermenament el dia 15 de 
juny de 2015, a les 10 hores. Tanmateix, es fa saber als interessats que fins 
vint dies anteriors a la data fixada podran presentar-se davant aquesta 
corporació quants documents estimin necessaris com a prova i defensa dels 
seus drets, de conformitat amb l’article 140 del Decret 336/1988, de 17 
d’octubre, de patrimoni dels ens locals. 
 
Cinquè. Comunicar al Registre de la Propietat de Berga aquest acord, en 
compliment de l’article 136.2 del Reglament de patrimoni dels ens locals, per tal 
de que estengui nota de l’acord al marge de la inscripció de domini de la finca 
que es pretén atermenar. 
 
 L’assumpte no s’arriba a votar perquè, a sol·licitud de la Sra. Maria del 
Agua Cortés, es deixa per al proper ple. 
 
 En el torn d’intervencions, s’obre un debat, en el qual, tot i que no hi ha 
Reglament Orgànic Municipal que ho prevegi, es deixa intervenir a les Sres. 
Elena i Pilar Bonet, filles del propietari de “Cal Cisteller”, que es troben entre el 
públic. 
 Els raonaments exposats pels intervinents, de forma resumida i 
agrupada, són aquests : 
 
Sres. Bonet: 
-Per la propietat es va presentar un dictamen pericial, fet per un doctor geògraf 
(Sr. Campillo), que respon penalment del que diu i, per contra, l’Ajuntament 
aporta un informe d’un enginyer agrònom que només busca contradir el que diu 
el Sr. Campillo. 
-Hi ha falta de seguretat jurídica perquè l’Ajuntament pugui realitzar aquest 
atermenament. 
-Prop d’allà consten camins classificats com a públics i escripturats (Camí de 
Ca l’Escolà i Camí del canal), que estan llaurats i sobre els quals no s’hi ha fet 
res. 
-El camí es troba dins la seva finca, perquè aquesta termeneja amb la finca 
342, no amb el camí. 
-Mai cap ajuntament, fins ara, havia entrat en el tema de si el camí és públic o 
privat i tot ve per la queixa del veí, per una qüestió privada. 
 
Sra. Patrocini Canal: 
-Qualsevol veí d’Avià de fa uns anys pot dir que aquest era un camí públic que 
feien servir habitualment els veïns de Casancamp per anar al poble i que fins fa 
tres anys, era habitual que hi passessin persones del cantó de Cal Tofaire (com 
ella mateixa) i del Camí de Santa Maria, i que si han deixat de passar-hi és 
perquè els escridassen i perquè ha quedat intransitable al deixar-hi créixer els 
arbres. 
-El que ella havia demanat quan parlà amb la propietat fa dos anys era que 
deixessin passar, no entrava sobre la propietat.  
 
Sra. Maria del Agua Cortés: 
-Demana que es deixi per a un altre ple, perquè ella no ha vist els informes. 



-En la seva opinió el que diu el Sr. Campillo, com a doctor geògraf, va a 
“missa”, perquè és el que coneix més de camins. 
-Es podria obrir un període de diàleg per arribar a acords 
-Un camí que hi passa gent no vol dir que sigui públic. 
 
Sr. Alcalde: 
-El camí no està escripturat 
-L’estudi del Sr. Campillo, casualment, omet les fotografies del cadastre del 
1956 que porta l’informe encarregat per l’Ajuntament, on consta el camí pintat 
com a públic. 
-Al principi es demanava que es deixés passar però ara ja es discuteix la 
propietat, perquè no hi ha hagut manera d’arribar a acords. 
-L’ús públic suposa que el manteniment l’ha de fer l’ajuntament, cosa que no 
se’ns ha permès. 
-No te inconvenient perquè el tema quedi per a una propera sessió, encara que 
el resultat serà el mateix. 
 
5 – ELECCIÓ DE JUTGE/ESSA DE PAU TITULAR I SUBSTITUT/A PELS 
PROPERS 4 ANYS 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha requerit a l’Ajuntament 
que proposi les persones que han de desenvolupar els càrrecs de jutge/essa 
de pau titular i substitut/a, una vegada ha finalitzat el mandat dels actuals. 
 Mitjançant edicte publicat en el Butlletí oficial de la província de 19 de 
febrer de 2015, es donà un termini de vint dies perquè les persones 
interessades presentessin les seves candidatures, fent-ho públic mitjançant la 
web municipal, el tauler d’anuncis i comerços de la població. 
 Dins d’aquest termini s’han presentat dues candidatures: Montserrat 
Fíguls Gabarró i Ramon Burniol Creu. 
 A criteri de la corporació, els dos candidats no es troben inclosos en cap 
de les causes d’incapacitat o d’incompatibilitat previstes per a l’exercici de les 
funcions judicials i, per tant, s’accepten les seves candidatures. 
 Seguidament es passa a efectuar votació secreta, amb el següent 
resultat: 
 Votació per a jutge/essa de pau titular: 
 - Montserrat Fíguls Gabarró :  9 vots 
 - Ramon Burniol Creu:   2  vots 
 Votació per a jutge de pau substitut: 
 - Ramon Burniol Creu : 11  vots 
 En conseqüència, havent assolit la majoria absoluta de vots que exigeix 
l’article 101.2 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, s’acorda: 
Primer. Elegir pel termini de quatre anys, pels càrrecs que s’indiquen, a les 
persones següents: 
 - Jutgessa de pau titular: Montserrat Fíguls Gabarró   
 - Jutge de pau substitut:  Ramon Burniol Creu 
Segon: Trametre el present acord a la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, perquè procedeixi a efectuar els nomenaments 
proposats. 
 
 



ASSUMPTES SOBREVINGUTS 

 Després de votar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre el següent assumpte: 

6.1 - MOCIÓ DE SUPORT AL BANC D’ADN PER A LES IDENTIFICACIONS 
DELS DESAPAREGUTS A LA GUERRA CIVIL 

L’ADN com a eina per a la recuperació de la dignitat i la memòria històrica, és 
una iniciativa per a identificar els desapareguts durant la guerra. Es tracta de 
recollir l’ADN pur dels familiars dels desapareguts per tal que, quan s’obrin les 
fosses comunes relacionades amb la Guerra Civil i la postguerra (1936-1977) i 
es facin les exhumacions dels cossos, es puguin identificar de forma ràpida i 
fiable. 

Al maig del 2010 el Memorial Democràtic de la Generalitat de Catalunya va 
organitzar un cicle de conferències sobre la Guerra Civil, anomenat “Fosses 
Comunes: un passat no oblidat”. Tenim una llei de fosses però no hi ha cap pla 
definit pel que fa a la recollida de les mostres d’ADN. És per aquest motiu que 
diversos familiars de persones desaparegudes van prendre consciència de la 
urgència de conservar el testimoni genètic dels familiars vius, cada cop més 
grans i amb risc de desaparèixer, per tal d’assegurar les futures comparatives 
d’ADN i mantenir l’esperança de la identificació dels desapareguts. 

El departament de Genètica Forense de la Universitat de Barcelona i la 
Fundació Bosch i Gimpera van assumir el repte i es van posar a treballar en la 
creació d’un protocol rigorós, però a la vegada senzill i barat, per tal d’obtenir i 
guardar les mostres dels familiars en un banc genètic. Era juliol del 2012 i 
s’iniciava un procés que ja s’estava fent a altres països del món que han patit 
conflictes similars http://dom.cat/5br. 

Al setembre del 2013, aprofitant la inspecció dels emissaris del Grup de 
Desaparicions Forçades de l’ONU a l’Estat espanyol, es va informar d’aquesta 
iniciativa al Parlament de Catalunya. El 19 de desembre del mateix any, es va 
aprovar una moció amb una àmplia majoria per tal de posar a l’agenda del 
Govern el Banc d’ADN, la modificació de la Llei de Fosses i l’actualització del 
mapa de fosses. 

El passat 22 de juny, el grup que impulsa el Banc d’ADN per als familiars dels 
desapareguts a la Guerra Civil va tancar la recollida de finançament pel 
projecte de micromecenatge a través de Verkami. Amb el finançament rebut 
s’ha creat un material audiovisual, en forma de curt documental interactiu, per 
ajudar a fer entendre la necessitat d’aquesta eina genètica per a la identificació 
de les persones desaparegudes. 

Amb tot l’exposat anteriorment, es proposen els següents ACORDS: 

PRIMER. Mostrar el suport institucional de l’Ajuntament d’Avià a la iniciativa del 
Banc d’ADN per a la futura identificació dels parents desapareguts a la Guerra 
Civil. 

 

http://dom.cat/5br�


SEGON. Prendre el compromís de difondre la iniciativa del Banc d’ADN als 
ciutadans i ciutadanes del municipi d’Avià, mitjançant les següents mesures: 

· Organitzant conferències informatives a la població, per divulgar el material 
audiovisual i fer difusió del Banc d’ADN. 

· Enviament d’una circular informativa sobre la iniciativa a les entitats de tot el 
municipi. 

· Col·locant un banner a la web municipal que faci enllaç amb el projecte del 
Banc d’ADN i amb altra informació relacionada amb les identificacions dels 
desapareguts. 

· Formant i informant als treballadors i treballadores de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà i als treballadors/es que atenguin la ciutadania, en general, per tal que 
puguin informar verbalment i en paper d’aquesta iniciativa, facilitant així que els 
familiars que tinguin desapareguts puguin fer-se la prova d’ADN que ha de 
servir per identificar els cossos de les fosses i d’altres que en un futur es puguin 
exhumar. 

TERCER. Informar d’aquest acord al departament de Governació de la 
Generalitat de Catalunya, als membres de la Comissió d’Afers Institucionals del 
Parlament de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya, i 
als impulsors del Banc d’ADN de Catalunya que gestionen les Desaparicions 
Forçades del període 1936-1977. 

 La proposta és aprovada per unanimitat. 

7 – PRECS I PREGUNTES 

 No n’hi ha 

 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 

 
 


