
    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 1/16 
 
Data: 18 de gener de 2016 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 22:10 
 
Assistents: 
- Patrocini Canal i Burniol (SA) (alcaldessa) 
- Ramon Gangolells i Vilardell (SA) 
- Elisenda Martí i Valls (SA) 
- 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: 23 D E 
NOVEMBRE DE 2015 
 
 Junt amb la convocatòria d’aquesta sessió, s’ha passat als/a les 
regidors/es l’esborrany de l’acta de la sessió de 23 de novembre de 2015. 
 Per unanimitat s’aprova l’acta, sense esmenes. 
 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 Es dóna compte al Ple que des de l’anterior sessió plenària, per 
l’alcaldia, s’han dictat les següents resolucions: 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CORRESPONENT AL  PLE 
MUNICIPAL DEL DIA 18 DE GENER DE 2016 

 



- 71/15, de 23 de novembre, fent l’assabentat de l’activitat innòcua d’acadèmia 
d’anglès al C. Jacint Verdaguer núm. 15,2n,1ª, promoguda per la Sra. Rashpal 
Kaur. 
- 72/15, de 26 de novembre, atorgant una llicència d’obra menor: 

*Exp. 38/15 – Marginet – Badia, CB, per la reparació de part de la 
coberta que fa de claraboia, al C. Llobregat núm. 22 de la Plana. 

- 73/15, de 26 de novembre, fent l’assabentat del canvi de titularitat de l’activitat 
de bar restaurant el Segador, a favor del Sr. Josep Subirana Parcerisa. 
- 74/15, de 26 de novembre, incorporant a la nòmina de novembre 
complements de dedicació especial i complements per treball en festius. 
- 75/15, de 27 de novembre, donant l’assabentat del canvi de titularitat de 
l’activitat de pensió situada a la Casa Sobrestrada, a nom de la Sra. Roser 
González. 
- 76/15, de 27 de novembre, fent constar l’assabentat de l’inici de l’activitat de 
destrucció de documentació per l’Associació pro disminuïts psíquics del 
Berguedà, al Taller Coloma. 
- 77/15, de 3 de desembre, delimitant una zona de càrrega i descàrrega davant 
la gestoria situada a la Ronda de Queralt núm. 2, propietat de X. Hernández i 
E. Montraveta Associats, SLP. 
- 78/15, de 4 de desembre, autoritzant a Tractament de Superfícies SL perquè 
pugui abocar al clavegueram les aigües residuals depurades de l’activitat 
d’anodització de l’alumini al C. Artesans 4 de la Plana. 
- 79/15, de 9 de desembre, donant conformitat a la comunicació prèvia 
d’ocupació de l’habitatge situat al C. Cim d’Estela núm. 34. 
- 80/15, de 10 de desembre, atorgant 1 llicència d’obres: 

*Exp. 42/15 – Alfonso Sánchez Rodríguez, per legalització i acabat de 
les obres de col·locació de xapa metàl·lica a la coberta de la nau situada 
al C. Llobregat, 24 de la Plana. 

- 81/15, de 11 de desembre, concedint 1 llicència d’obres: 
*Exp. 41/15 – Pilar Fornell Serra, per canviar rajoles i banyera del bany 
per plat de dutxa i canonades d’aigua, a l’av. Pau Casals, 41,6è, 2ª. 

 - 82/15, de 18 de desembre, atorgant 2 llicències d’obres: 
*Exp. 42/15 – Hortènsia Vilalta Riu, per construcció de tanca a carrer i 
col·locar nova porta de planxa galvanitzada, al C. Ponent, 1 
*Exp. 44/15 – M. Dolors Subirana Parcerisa, per canviar les finestres de 
la façana principal del C. Sant Isidre, 11 

- 83/15, de 22 de desembre, concedint 2 llicències d’obres: 
*Exp. 39/15 – Alfonso Sánchez Rodríguez, per instal·lar boques 
d’incendis a la nau del C. Llobregat, 24. 
*Exp. 40/15 – Serra del Verd, SL, per legalització reforma de coberta 
existent al C. Llobregat 12 de la Plana. 

- 84/15, de 22 de desembre, constatant l’aprovació definitiva de l’ordenança 
municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de terrenys i solars i 
execució de la pavimentació de la vorera i disposant la publicació al BOPB. 
- 85/15, de 23 de desembre, incorporant a la nòmina de desembre dels 
complements per dedicació especial i per treball en festius. 
- 86/15, de 28 de desembre, donant l’assabentat al Sr. Leonardo Cobos Ruiz 
per l’activitat de taller mecànic de reparació d’automòbils situat als baixos de 
l’av. Pau Casals, 41. 



- 87/15, de 30 de desembre, contractant interinament pel servei de neteja de 
l’escola a la Sra. El Ouazna Badaoui, mentre es mantingui la baixa per IT d’una 
netejadora. 
- 88/15, de 30 de desembre, aprovant 6 liquidacions de la taxa per parades del 
mercat ambulant, període 4t. trimestre de 2015. 
- 89/15, de 30 de desembre, donant l’assabentat a l’activitat de Fusteria 
Bassacs 2001, situada al C. Llobregat 26 de la Plana. 
 
 El ple es dóna per assabentat, sense intervencions. 
 
3 – APROVACIÓ DE RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES, DE 
CÀRACTER SINGULAR I EXCEPCIONAL, DE PERSONAL LABORA L DE LA 
CORPORACIÓ 
 
Atès que per l’equip de govern es considera que hi ha alguns llocs de treball 
que estan poc remunerats pel treball efectiu que realitzen i que pertoca 
adequar-los. 
 
Atès que a l’article setè de la Llei de pressupostos de l’Estat per a 2016 
s’estableix que la limitació d’increment salarial general que fixa , ha 
d’entendre’s sens perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter 
singular i excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de 
treball, per la variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel 
grau de consecució dels objectius establerts al mateix. 
 
Atès que l’establiment de la quantia de les retribucions complementàries fixes i 
periòdiques és una competència del Ple, de conformitat amb l’article 52.1.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 al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Establir els següents complements de productivitat als llocs de treball 
que s’especifiquen, pels motius que s’indiquen : 
 
Lloc de treball Import mensual Motiu 
Educadora llar d’infants 80,00 € Coordinació claustres i 

activitats complementàries 
Directora llar d’infants 48,00 € Assistència claustres i 

activitats complementàries 
Educadora llar d’infants (1/2 
jornada) 

48,00 € Assistència claustres i 
activitats complementàries 

Auxiliars llar d’infants 48,00 € Assistència claustres i 
activitats complementàries 

Operari brigada 100,00 € Treballs equivalents a oficial 
 

Segon . Implementar aquest complement a partir del mes de gener de 2016 
 
 Aquesta proposta es retira de la sessió, per tal de clarificar la legalitat de 
la mateixa. 



 En el torn d’intervencions, el Sr. Altozano comenta que l’article 7 a que 
es fa referència no parla de sous i que l’increment de la massa salarial només 
es pot incrementar en un 1 per 100. 
 El secretari interventor comenta que hi ha un error en l’article posat i que 
el correcte és el 19.7, on es parla de la possibilitat de fer adequacions 
retributives. 
 El Sr. Altozano considera que aquest article fa referència només al 
personal funcionari i que el laboral es regeix per l’article 33 i, tot i que poden 
estar d’acord en el fons de la qüestió, no poden votar a favor de la proposta tal 
com està redactada perquè aniria contra la llei. 
 La Sra. alcaldessa diu que no volen adoptar cap acord contrari a la llei i 
retira la proposta perquè es clarifiqui la seva legalitat.  
 
4 – APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST DE LA CORPORAC IÓ, ANY 
2016 

Vist el projecte de Pressupost general per a l'exercici de 2016, presentat 
davant aquesta corporació local per la Sra. presidenta, en la forma prevista per 
l'article 168 del Real Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el 
text refós de la llei reguladora de les hisendes locals, i la Plantilla que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i personal 
laboral temporal. 

Atès que el mateix es troba, en la seva totalitat, conforme amb els 
serveis que presta la corporació municipal, així com els recursos que 
s'estableixen per atendre'ls. 

Vist l’informe favorable del secretari interventor. 
Es proposa l'adopció dels següents acords: 
 

Primer . Aprovar el pressupost únic de la corporació municipal, any 2016, 
segons el següent resum per capítols: 
 
INGRESSOS: 
    Cap Denominació Euros  
1 Impostos directes 672.000,00  
2 Impostos indirectes 12.000,00  
3 Taxes i altres ingressos 372.542,12  
4 Transferències corrents 709.357,88  
5 Ingressos patrimonials 9.100,00  
                          Total ingressos…….. 1.775.000,00  
                                ================================ 
 
DESPESES: 
    Cap Denominació Euros  
1 Despeses de personal 831.705,77  
2 Despeses en béns corrents i serveis 738.252,43  
3 Despeses financeres 3.347,25  
4 Transferències corrents 49.351,00  
6 Inversions reals 41.833,49  
9 Passius financers ___110.510,06  
                           Total despeses……. 1.775.000,00  
    =============================== 



Segon . Aprovar la següent Plantilla orgànica de la corporació, que comprèn 
tots els llocs de treball reservats a funcionaris, personal laboral fix i temporal: 
 
A) PERSONAL FUNCIONARI  
 
Denominació 

 
Nombre 

 
Ocupades 

 
Vacants 

 
Grup 

1. Funcionari d'habilitació estatal     
1.1. Subescala Secretaria     
       Secretari/ària interventor/a 1 1  A2 
2. Escala d'Administració General     
2.1. Subescala Administrativa     
       Administratiu/va serveis generals 1 1  C1 
       Administratiu/va de comptabilitat 
 
B) PERSONAL LABORAL FIX 

1 1  C1 

 
Denominació Nombre Ocupades Vacants 
Auxiliar administratiu/iva 1 1  
Treballador/a social 1 1  
Treballador/a familiar (1/2 jornada) 2 1 1 
Treballador/a familiar zona 4 SAD 1 1  
Oficial 1ª d’obres 1  1 
Operari/ària brigada 1 1  
Oficial 1ª de manteniment 3 2 1(*) 
Conserge d’instal·lacions educatives 1 1  
Coordinadora menjador i neteja 1  1 
Director/a llar d’infants 1 1  
Educador/a llar d'infants 1 1  
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada) 2  2 
Auxiliar educador/a llar d’infants  1 1  
Monitor/es menjador escolar 5 3 2 
Auxiliar de biblioteca 1 1  
    
(*) Contracte de relleu 
 
C) PERSONAL LABORAL TEMPORAL  
Denominació                                            Nombre         Ocupades        Vacants 
Oficial 1ª d’obres                                            1                   1 
Treballador/a familiar 1/ 2 jornada         1                   1  
Dinamitzador/a de la gent gran ½ jornada     1                   1 
Educador/a llar d’infants (1/2 jornada)        2                   2 
Auxiliar educador/a llar d’infants (1/2 j.)        1                   1  
Monitor/es menjador escolar                  5                   5 
Coordinadora serveis menjador/neteja        1                   1 
Operari/ària mant. instal. esportives        1                   1  
 
 
 
 
 



 
Cuidador/a centre de dia          5                   5 
Xofer transport centre de dia                         2                   2 
Infermer/a centre de dia                                1                   1 
Fisioterapeuta centre de dia                          1                   1 
Director/a centre de dia                   1                    1 
Operari/ària neteja equipaments mun.          4                    4 
Socorrista piscina municipal         2                                            2  
 
Tercer . Exposar al públic, pel termini de quinze dies, el pressupost i la plantilla 
aprovats, amb inserció d'anunci en el Butlletí Oficial de la província. 
Quart . Considerar elevada a definitiva l'aprovació realitzada, sense necessitat 
de nou acord, en el supòsit de que no es presentin al·legacions durant el 
termini d'exposició pública. 
  
 A petició del Sr. Altozano, la proposta és votada de manera diferenciada  
el punt primer i la resta de punts. 
 El punt primer s’aprova per 8 vots a favor (SA + ERC) i 3 vots en contra 
(CiU) i la resta de punts s’aproven per unanimitat. 
 
 En el torn d’intervencions, de manera resumida, es produeixen les 
següents intervencions: 
- Sr. Altozano: A què es deguda la reducció important del pressupost ?; venim 
de 2,4 milions i baixem a 1,775. 
- Sra. Canal: Partim de la base de 2 milions del pressupost inicial del 2015 i la 
reducció ve de que l’any passat hi havia l’obra del pavelló i els plans d’ocupació 
subvencionats per la Diputació. Quan sapiguem les subvencions que ens 
donaran ja farem les modificacions que convinguin. 
- Sr. Altozano: L’increment de 43.000 € en IBI prové només de la rústega ? 
- Sra. Canal: En bona part sí, però també s’han fet modificacions en urbana, les 
que es van detectar. 
- Sr. Altozano: En despeses l’increment del capítol 1 és d’un 4,5 per cent. 
- Sra. Patrocini: Només han fet l’increment de l’1 per 100 de la massa salarial. 
- Sr. Altozano: En béns corrents i serveis, hi ha una disminució de 33.000 € a 
l’escola. S’ha fet res a la calefacció de l’escola ? i el projecte AviArt, què és i en 
quines condicions s’està fent ? 
- Sra. Alsina. Hi ha un acord verbal amb el Konvent perquè ajuden a publicitar-
ho a més gent, a canvi de res, sense conveni. Ho promou l’ajuntament i 
consisteix en embellir el poble, en una proposta oberta a tothom i fent-hi 
participar la gent. 
- Sr. Altozano. Gastarem diner públic en una paret que és privada i això no es 
pot fer... és una paret privada i té un impacte. 
- Sra. Canal. Farem la consulta a l’advocat i si és legal ho farem i sinó no. 
- Sr. Navarro. S’ha parlat amb gairebé tots els propietaris de les cases i tothom 
hi està d’acord. 
- Sr. Graus. El manteniment de la pintura serà un cost important. 
- Sra. Alsina. Es puntua molt que no costi massa mantenir-lo. 
- Sr. Mas. Nosaltres no entrem a discutir si la proposta està bé o no, però hi ha 
coses que no es poden fer perquè la llei no ho permet. 



- Sr. Altozano. Respecte el subministrament elèctric de la zona esportiva, 
considera que les plaques no serviran per a res i demana si amb la instal·lació 
de plaques fotovoltaiques ja s’ha repercutit el cost de donar-se d’alta com a 
productors d’energia. 
- Sr. Subirana. Està en standby 
- Sr. Altozano. A menys d’un any no ho arreglaran. 
- Sr. Subirana. Per la potència contractada és poc el que s’haurà de pagar i 
opina que cal continuar posant plaques solars, encara que el Govern vulgui 
ajudar els seus amics de les elèctriques. 
- Sr. Altozano. Però cal amortitzar la inversió. 
- Sr. Subirana. És bo pel canvi climàtic i cal tirar-ho endavant encara que 
l’ajuntament no hi guanyés un duro; per complir amb el PAES també anirà bé. 
Hi ha més del 50 per 100 de municipis que no l’estan complint. 
- Sra. Canal. S’arribava a un 21,80 per 100 d’estalvi. 
- Sr. Subirana. Segons el PACES cal disminuir fins un 40 per 100 el 2030. 
 
5 – RESOLUCIÓ D’AL·LEGACIONS SOBRE LA DESAFECTACIÓ COM A BÉ 
DE DOMINI PÚBLIC D’UN TRAM DEL CAMÍ DE CAL TANA 
 
La Sra. M. Teresa Creu Sabata, com a propietària de la finca “Cal Tana”, va 
sol·licitar en data 3 de juny de 2015 que es classifiqui el tram de camí que 
passa per dins de la finca de “Cal Tana” com a camí d’ús particular i que 
s’autoritzi la instal·lació a cadascuna de les connexions amb el camí ara 
pavimentat d’una tanca per evitar el pas de vehicles i una senyant indicant que 
es tracta d’una propietat privada. 
 
En data 4 d’agost es va respondre a la interessada que la voluntat de l’equip de 
govern era mantenir el camí com d’ús públic, obert per a pas de vianants i 
ciclistes, excloent el pas de vehicles a motor. 
 
Mitjançant escrit de 28 d’agost, la Sra. M. Teresa Creu, sense renunciar a la 
catalogació de l’antic camí com a “camí d’ús particular”, atesa la cessió del 
terreny per on passa l’actual camí asfaltat, està d’acord en mantenir el camí 
obert solament com a pas de vianants i ciclistes, excloent el pas de vehicles a 
motor, si es permet la col·locació de les senyalitzacions de “propietat privada” i 
“camí sense sortida”. 
 
L’alteració de la qualificació jurídica dels béns dels ens locals està regulada als 
articles 20 a 27 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals, aprovat per 
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, però per a l’inici de l’expedient cal acreditar 
l’oportunitat i legalitat del canvi d’afectació. 
 
En el cas plantejat, tot i que es reconeix l’esforç realitzat per la propietat cedint 
gratuïtament el terreny per on passa l’actual camí asfaltat, no es considera 
idònia la incoació de l’expedient, ja que, des del punt de vista municipal, és 
important mantenir la titularitat pública d’aquest camí, tot i que es limiti el pas 
als vianants i als ciclistes, ja que, és un camí que escurça la distància a 
recórrer i pot afavorir la seguretat vial, per a vianants i ciclistes, evitant el tram 
en corba de la variant asfaltada. Tanmateix la voluntat de l’actual equip de 
govern és mantenir l’actual xarxa pública de camins. 



 
Respecte les senyals que es volen posar a la connexió amb el camí asfaltat, es 
considera que la millor opció és posar-ne una que digui “Prohibit el pas a 
vehicles de motor”, ja que les proposades poden induir a confusió als usuaris 
del mateix. 
 
En data 22 de setembre es va realitzar proposta de resolució, desestimant la 
petició d’incoar l’expedient necessari per a classificar com a camí d’ús 
particular aquest tram de camí, autoritzant a que es pugui reduir l’amplada a 2 
metres i instal·lar rètols indicant “Prohibit el pas a vehicles de motor”. Aquesta 
proposta va ser notificada a l’interessada el dia 23 del mateix setembre. 
 
Amb data 8 d’octubre, la Sra. M. Teresa Creu ha presentat un escrit 
d’al·legacions contra aquesta proposta, demanant que es tingui per 
desafectada tàcitament de la condició de bé de domini públic la superfície 
ocupada per l’antic tram de camí, en base a l’article 8 del Reglament de Béns 
de les Entitats Locals aprovat pel Reial Decret 1372/1986, de 13 de juny i a 
continuació s’adjudiqui la superfície desafectada a la compareixent com a 
propietària de la finca per on transcorria com a contraprestació en concepte de 
permuta amb el sòl cedit, i en últim extrem se li reconegui el dret a adjudicar-se 
aquesta superfície com a parcel·la sobrant, previ pagament del valor que 
pericialment es determini. 
 
El lletrat assessor municipal, mitjançant informe de 11 de desembre, ha 
informat el següent: 
 
“La desafectació d’un bé demanial requereix de la tramitació d’un procediment 
específic, regulat en l’article 20 del reglament de patrimoni dels ens 
locals aprovat per DECRET 336/1988, de 17 d'octubre,  Es tracta d’una potestat 
discrecional de l’administració, i en concret dels ens locals derivada de les 
competències que tenen legalment atribuïdes en l’article 66 del Text refós de 
la Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovat per 
Real Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, que implica la capacitat de destinar 
el patrimoni local al compliment dels seus fins mitjançant l’adscripció dels seus 
bens al ús o servei públic que consideri més adient, per aconseguir-ho. És 
doncs l’alteració de la qualificació jurídica dels bens de domini públic una 
qüestió d’oportunitat, així ho disposa el mateix article 20 del reglament de 
patrimoni que regula el procediment a tal efecte (...).  
 
(…) no podem passar per alt que el reglament de bens dels ens locals de 
Catalunya  aprovat per DECRET 336/1988, de 17 d'octubre preveu en el seu 
article 21 la possibilitat d’obtenir una alteració de la qualificació jurídica d’un be 
de forma automàtica , només pels casos d’inclusió d’aquests en el domini 
públic, no pel cas de desafectació, en aquest sentit 
és pronuncia igualment  el Text refós de la Llei de règim local en el seu article 
204 que s’expressa en idèntics termes que el reglament.  
 

De fet l’article 24 del mateix reglament de patrimoni dels ens locals de 
Catalunya en relació a la seva desafectació disposa que   
 

 



Article 24  

24.1 Es pot procedir a la desafectació de béns de domini públic i comunals si 
durant un període de 25 anys no s'han utilitzat d'acord amb la seva afectació 
prevista.  
24.2 En aquest cas, cal que es constati així a l'acord del ple, adoptat per 
majoria simple, sense que s'hagi de tramitar l'expedient previ a què es refereix 
l'article 20. 
 24.3 El que estableix aquest article no és aplicable quan la utilització dels béns 
de domini públic s'hagi fet en un sentit inherent a una altra modalitat del domini 
públic.  

  

Així doncs, es pot concloure que l’únic cas de desafectació automàtica es 
produiria per la no utilització durant un període de temps molt dilatat, i sempre 
que no s’hagi vingut usant amb una altra finalitat pública que no li era la pròpia. 
En la resta de supòsits s’escau tramitar el corresponent expedient per tal de 
justificar la oportunitat de la mesura.  

  

En relació aquest aspecte, de la oportunitat, certament existeixen elements que 
poden justificar la aplicació d’aquest procediment, i que esmenta la 
interessada en el seu escrit d’al·legacions, però en cap cas es pot acceptar que 
la desafectació del camí de cal Tana sigui una conseqüència directe 
de l’execució del projecte de construcció de la variant ara existent. (…) 

 

(…) no s’ha produït la desafectació automàtica dels terrenys del tram antic del  
camí de cal Tana, que manté el seu caràcter demanial. Així doncs, no es pot 
desconèixer que l’article 208 del Text refós de la llei de Règim Local i en 
consonància amb ella l’article 7 del Reglament de béns dels ens locals, 
prescriuen  que els béns de domini públic i els comunals, mentre conserven llur 
caràcter, són inalienables, inembargables i imprescriptibles. 
 

Així doncs, el fet de la permuta que sosté la interessada que s’hauria produït és 
simplement impossible, degut al caràcter demanial dels bens del tram antic del 
camí de Cal Tana, caràcter que no han perdut en cap moment.” 

  

Per tot això, i atesa la competència del Ple per a la resolució de la petició, 
d’acord amb l’article 52.1.l) 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 al ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer . Desestimar íntegrament les al·legacions de la Sra. M. Teresa Creu 
Sabata a la proposta de resolució de data 22 de setembre i, en aquest sentit,  
considerar que el tram de camí que passa per davant la casa de Cal Tana  
manté la seva afectació al domini públic municipal, sense possibilitat de 
permuta. Així mateix s’estima improcedent la incoació d’expedient de 
desafectació per a classificar el mencionat camí amb caràcter de bé 
patrimonial, i es declara la voluntat municipal de mantenir l’actual xarxa de 
camins públics i l’ús adequat que pot tenir per a vianants i ciclistes.  
 
 
 
 



Segon . Autoritzar a que es pugui reduir l’amplada del camí a 2 metres i a 
instal·lar a cadascuna de les cruïlles amb el camí pavimentat rètols indicant 
“Prohibit el pas a vehicles de motor”. 
 
Tercer.  Notificar aquesta resolució a la part interessada. 
 
 La proposta és aprovada per 8 vots a favor (SA + ERC), 1 vot en contra 
(Sr. Graus) i 2 abstencions (Sr. Altozano i Sr. Mas). 
 
 En el torn d’intervencions, de forma resumida, es produeixen les 
següents: 
- Sr. Altozano: Hem intentar esbrinar de que anava tot això i sembla ser que 
algun alcalde d’Avià s’havia compromès verbalment amb els veïns de que això 
passaria a ser un bé d’ús privat. 
- Sra. Canal. La realitat és que per a vianants i ciclistes l’opció d’ara és millor 
que passar per la part nova i amb la prohibició de vehicles a motor queda el 
tema satisfactori per als propietaris. De moment, l’equip de govern, pensa que 
és un bon tram a mantenir com a públic. 
- Sr. Altozano. El manteniment l’haurà d’assumir l’ajuntament. No sé si les 
millores que van fer ells ens les reclamaran ?. 
- Sra. Canal. Està bé que els ciclistes i vianants hi puguin passar. 
- Sr. Graus. Un acord verbal té la mateixa validesa que un de firmat. 
- Sra. Canal. Ells volien posar una senyal de propietat privada i no hi deixarien 
passar. 
- Sr. Graus. Ells han cedit el tram de camí nou perquè no passin cotxes per 
davant la casa i penso que l’han donat a canvi d’obtenir el camí vell. Si hagués 
sigut jo l’alcalde, em sabria greu que els hi fem això. 
 
6 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 No n’hi ha 
 
7 – PRECS I PREGUNTES 
 
 En aquest punt intervenen els següents regidors : 
 
- Sr. Altozano. Demana si, de cara el 2017, es pot fer el pressupost classificat 
per regidories i demana el cost del punt de recàrrega elèctrica i de les plaques 
dels vestidors. 
 Li respon el Sr. Subirana que el cost del punt de recàrrega és d’uns 
2.300 €, IVA inclòs, més el treball d’instal·lació per la brigada i les plaques del 
vestidors, poc més de 7.000 € 
 
- Sr. Altozano. Demana si es deixarà algun dia d’anar canviant de direcció els 
carrers, observant que per canviar el sentit de la Ronda de Queralt, s’ha hagut 
de modificar la direcció de molts més carrers, en efecte dominó. També hi ha 
un desgavell amb pintades que queden al revés. 
 
 



 La Sra. alcaldessa li respon que degut a un accident que es produí a la 
cruïlla de l’av. Pau Casals amb el C. Anselm Clavé, s’ho van mirar molt i van 
decidir de fer un carrer de pujada i un altre de baixada; no considera que hi 
hagi cap desgavell, que la gent s’hi acostuma i no hi ha problemes. Ara el 
carrer de la piscina serà de pujada. 
 El Sr. Navarro constata que abans, encara que hi havia direccions 
prohibides, també s’hi pujava. 
 El Sr. Graus anticipa que farà falta un “bot” davant del dispensari, perquè 
hi fan curses de motos des de Cal Virgili fins a la piscina. 
 El Sr. Altozano opina que la senyal obligatòria davant la casa del Cota 
no calia, el que cal és una senyal a l’altra banda dient que no es pot girar a 
l’esquerre. 
 El Sr. Subirana diu que lo lògic és fer els carrers d’una sola direcció i que 
abans de fer els canvis de direcció se n’ha parlat amb els veïns. 
 El Sr. Altozano pensa que s’organitzi com s’organitzi hi haurà problemes. 
 El Sr. Subirana diu que els veïns han confirmat que va millor com és ara. 
 El Sr. Graus opina que no es respecta el Pla de mobilitat. 
 La Sra. alcaldessa diu que aquest pla es va redactar fa 7 o 8 anys i no 
ens hi podem guiar; el primer veí que ens ha felicitat és en Santi, que viu allà; 
sembla que pot anar bé... ho hem fet amb la millor intenció. 
 El Sr. Mas creu que el carrer de la piscina hauria de ser de direcció única 
fins dalt de tot, perquè ara serà una sortida important (camp de futbol, piscina..) 
i fa coll d’ampolla davant dels contenidors. 
 El Sr. Graus diu que en aquest punt, des de l’av. Pau Casals si hi ha un 
cotxe que vol sortir venint de la piscina no s’hi pot entrar fins que aquest ha 
sortit. 
 La Sra. alcaldessa comenta que tenen pensat de treure els contenidors 
de davant la central telefònica. 
 El Sr. Mas insisteix en la seva opinió de que hi haurà problemes. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 


