
 
    AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 04/15 
 
Data: 27 d’abril de 2015 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:30 
 
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) 
 
Justifica l’absència: 
- 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 – SORTEIG DELS MEMBRES QUE HAN DE FORMAR LES MESES 
ELECTORALS PER A LES PROPERES ELECCIONS LOCALS 
 
 De conformitat amb l’article 26 de la Llei orgànica del règim electoral 
general i d’acord amb els articles 27.5 i 101.2 de la Llei esmentada, es 
procedeix a realitzar el sorteig, mitjançant sistema informàtic, dels membres 
que han  de formar part de la mesa electoral que s’ha de constituir en les 
properes eleccions locals del 24 de maig, amb el resultat següent : 
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 27 D’ABRIL DE 2015 

 



MESA A 
 
Presidenta: Laura Aymerich Badia 
1r. Vocal: Jordi Junyent Traserra 
2ª Vocal: Mònica Barnola Casals 
1r. Suplent de President: Ramon Fíguls Rey 
2n. Suplent de President: Gemma Jou Company 
1r. Suplent de 1r. Vocal: M. Camila Gutiérrez Pasman 
2n. Suplent de 1r. Vocal: Joan Carrera Vila 
1r. Suplent de 2n. Vocal: M. Isabel Badia Calderer 
2n. Suplent de 2n. Vocal: Montserrat Gonfaus Serra 
 
MESA B 
 
President: Eduard Parés Queralt 
1ª Vocal: M. Carmen Muntada Traserra 
2n. Vocal: Adrià Sagués Pelfort 
1r. Suplent de President: Jordi Verdaguer Massana 
2n. Suplent de President: Josep Lluís Palau Nicolau 
1r. Suplent de 1r. Vocal: Josep Sabata Cunill 
2n. Suplent de 1r. Vocal: Daniel Requena Cabanas 
1r. Suplent de 2n. Vocal: Maria del Mar Torres Criado 
2n. Suplent del 2n. Vocal: Sara Serra Deu 
 
2 – 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 
juliol 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. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (CiU + SA) i 2 vots en contra 
(IxA-PM) 
 
 En l’apartat d’intervencions, el Sr. alcalde recorda que aquest assumpte 
va quedar pendent de la sessió del 30 de març i que la proposta és la mateixa, 
excepte la proposta de data per fer l’atermenament que s’ha fixat el 15 de juliol. 
 
 La Sra. María del Agua Cortés, abans que res, vol precisar que llegint els 
dos informes, citen un ple on ella va preguntar per un camí llaurat a Cal 
Cisteller; aquesta pregunta la va fer perquè algú abans de començar el ple 
n’havia parlat i per això va fer aquesta precisió. 
 Respecte els informes diu que el del Sr. Campillo està molt ben 
interpretat, amb moltes dades de cadastre i de vols, que no obvia el vol americà 
del 56 com algú va dir i, en canvi, l’altra és un contrainforme criticant o 
contradient les opinions del Sr. Campillo. 
 En quant el cadastre del 56, que Agro 90 agafa com a dada concloent i 
on diu que està grafiat el camí de Cal Cisteller com a públic, hi ha molts altres 
camins públics que no estan marcats i això la fa dubtar de que aquest vol doni 
garanties per poder dir que és de titularitat pública. 
 Continua la Sra. Cortés preguntant quina és la motivació de proposar 
aquest atermenament, quin interès hi té l’Ajuntament. 
 
 El Sr. alcalde explica que hi va haver la queixa d’un veí  que va dir que 
s’hi havia passat tota la vida i ara no es podia i considerant l’Ajuntament que 
era públic, es va voler desbrossar perquè s’hi pogués passar i no se’ls va 
permetre. 
 
 La Sra. Cortés diu que també sap que s’havia llaurat una part d’aquest 
camí, però que era dins la propietat del veí. 
 
 El Sr. alcalde diu que ells estan parlant del corriol (de Ca la Rosa a Cal 
Cisteller), i que és en aquest punt on hi havia problema, no en l’altre tram. 
 



 La Sra. Cortés pensa s’han llaurat molts camins públics d’Avià i mai han 
fet res per restituir-los i es demana concretament perquè aquest camí. Opina 
que una feina més interessant seria fer el pla de mobilitat lenta, com va fer el 
Consell Comarcal, o bé incloure’ls tots dins l’inventari de camins que fa la 
Diputació. 
 
 El Sr. alcalde diu que es va demanar a la Diputació, però s’ha denegat, 
perquè el tenien molt recent. 
 
 La Sra. Cortés opina que estant en portes d’eleccions, ho deixaria per a 
després i intentaria la via de conciliació. 
 
 El Sr. alcalde diu que s’ha intentat de totes manera, per activa i passiva, 
sense èxit i, fent una analogia, es podria comparar amb el POUM, on ells van 
demanar que es deixés també per a una altra analogia. 
 
 La Sra. Cortés respon que parlant de casos semblants, també s’hi podria 
ficar la petició per modificar un camí que anava de la part de baix del nucli cap 
al Padró. 
 
 El Sr. alcalde pensa que és molt lloable la voluntat de la Sra. Cortés, 
però pensa que ara ha arribar el moment de votar. 
 
 La Sra. Cortés reitera que l’informe presentat per la propietat està molt 
ben sustentat, que l’altra no s’aguanta per enlloc, que és un containforma. 
Insisteix que ho ha comparat bé, des de fora, i no pot dir si el camí és privat o 
públic, encara que, per ella, un camí que va a una casa és un camí privat, no 
és un camí de pas, no va a un altre lloc. 
 
 El Sr. alcalde diu que aquest camí connecta dos camins. 
 
 La Sra. Cortés diu que els connecta relativament, que són formes 
d’analitzar i veure la documentació i d’acceptar-la com a vàlida. 
 
 El Sr. alcalde respon que l’advocat de l’ajuntament considera que el que 
estem fent és el que pertoca. 
 
 La Sra. Cortés insisteix en que el que s’està dient és de parlar-ne. 
 
 El Sr. alcalde diu que fa tres anys que se’n parla. 
 
 La Sra. Cortés demana des de quan, responent-li el Sr. alcalde que fa 
uns tres anys i concretant la Sra. Canal que des del maig/juny de 2012, que va 
ser quan va fer la crescuda l’herba i es demanà que es netegés. 
 
3 – SOL·LICITUD DE CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
INTERADMINISTRATIVA ENTRE LA SISPAP 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 1 de desembre de 
2014, amb vigència fins el 31 de desembre de 2015, no essent possible noves 
pròrrogues 
 
Atès que la voluntat municipal és subscriure nou  conveni per a l’any 2016 i 
següents, es proposa : 
 
Primer. Sol·licitar conveni interadministratiu per a l’any 2016 entre la Secretaria 
d’Inclusió Social i de Promoció de l’Autonomia Personal del Departament de 
Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Avià  per a la 
prestació del servei de Centre de dia per a gent gran dependent, a Avià, amb 
20 places d’acolliment diürn. 
 
Segon. Autoritzar a l’alcaldia la signatura del conveni i qualsevol altre 
document que sigui necessari al respecte. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


