
 

    
      AJUNTAMENT D’AVIÀ 
 
 
 
 
 
 
Núm.: 4/16 
 
Data: 18 de juliol de 2016 
Hora d’inici: 21:05 
Hora de finalització: 21:20 
 
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) 
- Llorenç Altozano Sevilla (CiU) 
- Marc Graus i Ballús (CiU)  
- Josep Subirana i Jové (ERC) 
- Mai Alsina i Galán (ERC) 
- Adrià Rebolledo i Garcia (ERC) 
 
Secretari: 
- Ramon Xandri i Badia 
 
Justifiquen la inassistència: 
- Carles Navarro i Solsona (SA) 
- Francesc Mas i Vidal (CiU) 
 
 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 DE MAIG 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 23 de maig de 2016. 
 Per unanimitat s’aprova l’acta, sense esmenes. 
 
 
 

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

 



 
2 – INFORMACIÓ SOBRE DECRETS D’ALCALDIA 
 
 S’informa al Ple que per l’alcaldia de la corporació, des de la darrera 
sessió plenària ordinària, s’han dictat les resolucions que es resumeixen: 
- 47/16, de 23 de maig, desestimant el recurs de reposició interposat pel Sr. S. 
T. contra resolució per la qual se l’imposava una multa coercitiva, en relació 
amb l’expedient de protecció de la legalitat urbanística. 
- 48/16, de 30 de maig, incorporant a la nòmina de maig els complements per 
dedicació especial i treball en festius. 
- 49/16, de 10 de juny, donant l’assabentat al canvi no substancial de 
l’explotació ramadera “Cal Dachs”, per nova capacitat de bestiar. 
- 50/16, de 14 de juny, atorgant 1 llicència d’obres: 

*Exp. 22/16 – R. G., per la construcció d’una barbacoa al jardí del C. 
Estudis, 5. 

- 51/16, de 15 de juny, fent l’assabentat al canvi de titularitat de l’activitat de 
carnisseria-cansaladeria de la Plaça Padró, 7, que passa a nom d’E. J. B. 
- 52/16, de 16 de juny, aprovant 5 liquidacions de la taxa per parades del 
mercat ambulant durant el 2n. trimestre de 2016. 
- 53/16, de 20 de juny, contractant de forma interina al Sr. G. S. A. com ajudant 
de xofer del Centre de dia, per cobrir permisos i vacances del personal habitual. 
- 54/16, de 22 de juny, donant l’assabentat a l’empresa E. S. C. SL, per 
l’activitat de taller de mecànica i electricitat de l’automòbil situat al C. Llobregat 
núm. 24 
- 55/16, de 22 de juny, sobre compareixença davant del Jutjat Social Únic de 
Manresa, en demanda interposada per la Sra. M. L. B. i designació d’advocat 
per a representació i defensa. 
- 56/16, de 23 de juny, disposant el tancament preventiu i provisional de la sala 
polivalent de l’Ateneu, mentre no desapareguin les causes de perill per l’estat 
del fals sostre. 
- 57/16, de 27 de juny, considerant que pel Sr. S. T. s’ha procedit a restaurar la 
legalitat urbanística per l’obra de construcció d’una piscina a la finca “Cal 
Pegueres”, donant per conclòs l’expedient. 
- 58/16, de 28 de juny, donant l’assabentat al canvi de titularitat de la gestió 
dels allotjaments rurals independents Lluert i Lluert II. 
- 59/16, de 30 de juny, atorgant 1 llicència municipal d’obres 

*Exp. 25/16 – F. M. A., per pintar les façanes de la casa del C. Jacint 
Verdaguer, 7 

- 60/16, de 30 de juny, incorporant a la nòmina de juny els complements per 
dedicació especial i treball en festius. 
 

El Ple es dóna per assabentat. 
 
3 -  APROVACIÓ DE LA PROPOSTA DE FESTES LOCALS PEL 2017 
 

Pels Serveis Territorials del Departament d’Empresa i Coneixement a la 
Catalunya Central s’ha interessat que abans del 31 de juliol es faci proposta, 
amb caràcter definitiu, de les dues festes locals per l’any 2017. 
 D’acord amb l’article 46 del RD 2001/83, de 28 de juliol, la proposta ha 
de ser adoptada pel Ple de la corporació. 



 Vistes les festes que habitualment s’han vingut celebrant al municipi, es 
proposa l’adopció dels següents acords: 
Primer. Proposar al Departament d’Empresa i Coneixement, de la Generalitat 
de Catalunya, per a l’any 2017,  la designació de les següents festes locals, per 
a tot el municipi:  
- 15 de juny (Dijous de Corpus) 
- 28 d’agost (Dilluns de la Festa Major d’Avià) 
Segon. Comunicar aquest acord als Serveis Territorials del Departament 
d’Empresa i Coneixement. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
4 - APROVACIÓ DE LA XIFRA DE POBLACIÓ A 1 DE GENER DE 2016 
 
Atès que des de la Diputació de Barcelona s’han tancat els processos de 
depuració d’inscripcions al Padró municipal d’Habitants a data 1 de gener de 
2016. 
 
Atès que el resultat d’aquesta gestió ha de ser aprovada durant l’exercici, de 
conformitat amb l’article 81 del Reial Decret 1690/1986, de 11/07, segons  la 
redacció donada pel Reial Decret 2612/1986, de 20/12. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. Aprovar com a xifra de població oficial a 1 de gener de 2016 la de 2257 
habitants (1113 homes i 1144 dones). 
 
Segon. Comunicar aquesta xifra a l’Institut Nacional d’Estadística. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
5 – APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DE L’AGÈNCIA 
DE DESENVOLUPAMENT DEL BERGUEDÀ PER L’ADHESIÓ DE CCOO. 
 
Motivació 
 
Vist que l’Agència de Desenvolupament del Berguedà en sessió celebrada el 
dia 30 de març de 2016 va adoptar entre d’altres, els acords següents: 
 
“Primer. Incorporar com a nou membre la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional 
de Catalunya. 
 
Segon. Aprovar inicialment la modificació dels estatuts de l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, que consisteix en modificar l’apartat setè de l’article 1, afegint com a membre número 
37 la Confederació Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya. 
 
Segon. Sotmetre a informació pública l’expedient de modificació dels Estatuts de l’Agència 
mitjançant la inserció d’un anunci en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona, en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya i en el tauler d’anuncis, durant el termini de trenta dies 



hàbils per tal que els interessats o interessades puguin presentar les al·legacions, reclamacions, 
objeccions i/o suggeriments que considerin convenients. 
 
Tercer. Disposar que transcorregut el termini anteriorment esmentat sense que s’hagin presentat 
al·legacions, reclamacions, objeccions i/o suggeriments l’aprovació inicial esdevindrà definitiva 
sense necessitat d’adoptar un nou acord, i sense perjudici de dictar la corresponent resolució per 
a la publicació íntegra dels estatuts modificats. 
 
Quart. Notificar aquesta resolució als membres de l’Agència als efectes de procedir a donar 
compliment al procediment establert en l’article 313 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals, delegant a aquesta Agència, 
si així ho consideren convenient la tramitació de l’expedient de modificació estatutària.” 
 
Vist que els estatuts de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà publicats 
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona de data 12 de novembre de 
2015 estableixen que la incorporació de nous membres requerirà la ratificació 
de totes les entitats consorciades. 
 
Atès que l’article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de Catalunya disposa 
que la modificació d’estatuts del consorci, amb l’acord previ del seu òrgan 
superior de govern, ha de ser ratificada pels ens, les administracions i les altres 
entitats consorciades i acordada amb les mateixes formalitats que per a la seva 
aprovació. 
 
Vist allò establert en l’article 22.2.b) de la  Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local, i l’article 52.2.b) 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, la competència per a l’adopció d’aquesta resolució li correspon al 
Ple Municipal. 
 
Disposició 
 
El Ple Municipal resol: 
 
Primer. Ratificar l’adhesió de la Confederació Sindical de la Comissió Obrera 
Nacional de Catalunya a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà, i 
aprovar la modificació dels estatuts reguladors de l’Agència consistent en la 
incorporació en l’apartat setè de l’article 1 dels estatuts de “37. Comissió 
Sindical de la Comissió Obrera Nacional de Catalunya”. 
 
Segon. Delegar la gestió de la tramitació de l’expedient de la modificació 
estatutària a l’Agència de Desenvolupament del Berguedà. 
Tercer. Notificar aquesta resolució a l’Agència de Desenvolupament del 
Berguedà, pel seu coneixement i a l’efecte corresponent. 
 
 La proposta és aprovada per unanimitat. 
 



6 – RESOLUCIÓ DE RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT CONTRA 
L’ACORD DENEGANT LA DESAFECTACIÓ COM A BÉ DE DOMINI PÚBLIC 
D’UN TRAM DEL CAMÍ DE CAL TANA. 
 
Aquest Ajuntament, en sessió plenària de 18 de gener de 2016, va desestimar 
les al·legacions de la Sra. M. Teresa Creu Sabata a la proposta de resolució de 
data 22 de setembre, considerant 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 i també considerà improcedent la incoació d’expedient 
de desafectació per a classificar el mencionat camí amb caràcter de bé 
patrimonial. 
 
Amb data 19 de febrer de 2016 la Sra. M. Teresa Creu Sabata va interposar 
recurs potestatiu de reposició en base als següents arguments: 

- Nul·litat per indefensió (art. 24.2 CE), entenent que no és suficient 
l’informe jurídic que consta a l’expedient i en caldria un del tècnic 
municipal. 

- Nul·litat per manca de motivació de les resolucions i de les qüestions 
plantejades (arts. 54 i 89 LRJ-PAC), per no innovació de la resolució 
respecte el contingut de la proposta d’acord; existència d’informe jurídic 
confeccionat ad hoc i de forma parcial, que no es pronuncia sobre la 
veritable problemàtica i possibilitat de desafectació d’un bé de domini. 

- Altres qüestions: Enriquiment injust, i exclusió unilateral del principi de 
reciprocitat inherent a les cessions; existència de precedents similars, 
sobre els quals no se n’ha donat explicació, malgrat foren objecte 
d’al·legació i irracionalitat de la postura municipal, manca d’oposició 
veïnal al respecte, i reunió amb l’alcalde i veïns de 25.7.2014 on tothom 
admetia la desafectació. 

 
Amb data 21 de març, la Sra. M. Teresa Creu aportà un altre escrit acompanyat 
de 31 signatures, en el qual els veïns manifesten, entre d’altres, que l’antic 
camí o pas per davant de Cal Tana, amb la construcció de la nova variant, ha 
perdut tot el sentit de camí públic que pogués tenir. Quedi sense efectes pel 
trànsit motoritzat i es classifiqui com a camí privat d’ús particular. 
 
L’equip de govern municipal manté el criteri de que aquest camí cal conservar-
lo com un camí públic, amb una amplada mínima de 2 metres, per permetre-hi 
el pas de vianants i ciclistes, ja que es tracta d’un camí que sempre ha tingut la 
consideració de públic, que dóna accés a dues masies i el tram en qüestió 
serveix perquè els usuaris del mateix no hagin de “fer volta”,  recorrent un tram 
asfaltat i amb corba. 
 
Des del punt de vista jurídic, es referma la convicció, tal com es diu a l’informe 
del lletrat assessor municipal de data 11 de desembre de 2015, que la 
tramitació per desafectar un bé demanial és una potestat discrecional de 
l’administració i, per tant, l’alteració de la qualificació jurídica dels béns de 
domini públic és una qüestió d’oportunitat que, en aquest cas, no es dóna pels 
motius esmentats al paràgraf anterior. 
 



Respecte la cessió gratuïta per part de la propietat dels terrenys del tram que 
ocupa l’actual camí asfaltat, cal recordar que la variant es realitzà davant la 
insistència de treure el trànsit rodat de davant la Casa de Cal Tana, cosa que 
s’ha realitzat i els ha beneficiat d’una manera especial, tenint en compte que les 
obres s’han finançat totalment amb fons públics; d’aquí que no podem admetre 
una queixa per “enriquiment injust” de la corporació. 
 
Per tot això, es proposa : 
 
Primer. Desestimar el recurs de reposició interposat per la Sra. M. Teresa Creu 
Sabata contra l’acord de Ple de 18 de gener de 2016, pel qual es procedeix a 
desestimar les al·legacions efectuades el 8 d’octubre de 2015, en considerar 
que es manté l’ interès públic perquè l’antic camí de Cal Tana continuï obert. 
 
Segon. Notificar aquesta resolució a la part interessada. 
 

La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + ERC) i 2 abstencions 
(CiU). 
 
 El Sr. Altozano comenta que semblava que hi havia un acord verbal amb 
l’exalcalde i no sap si algú li ha demanat si existia aquest acord. 
 La Sra. alcaldessa diu que ho han tornat a debatre i es fa difícil de 
tancar-lo; a la pràctica els propietaris de Cal Tana en podran gaudir com si fos 
particular, però l’ajuntament no renuncia a aquest camí, com no vol renunciar a 
altres. 
 
7 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA GENERAL DE LA GESTIÓ 
DELS RESIDUS 
 
Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha aprovat una ordenança 
general per la gestió dels residus que s’ha traslladat als municipis de la 
comarca per a la seva aprovació. 
 
L’aprovació de les ordenances és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances  n’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 
L’article 178.1.c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 



 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança general de la gestió dels residus, 
segons el text que s’adjunta al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança 
pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província, al diari ElPuntAvui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
En el torn d’intervencions, surt el tema de si és bo impulsar la recollida 

porta a porta per tal de reciclar més, ja que s’està reciclant poc segons el Sr. 
Subirana, responent el Sr. Altozano que Avià recicla entre un 30 i 40 %, una 
mica per sobre de la mitjana del Berguedà i que fer el porta a porta en pobles 
petits és un assumpte complex perquè cal adaptar la maquinària i comenta que 
el Consell Comarcal ho està analitzant. 
 
8 – APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA AL MUNICIPI D’AVIÀ, ORGANITZADA EN MERCAT DE 
MARXANTS. 
 
Per part del Consell Comarcal del Berguedà s’ha aprovat una ordenança que 
regula la venda no sedentària, organitzada en mercat de marxants, que s’ha 
traslladat als municipis de la comarca per a la seva aprovació i així unificar 
criteris a nivell comarcal. 
 
L’aprovació de les ordenances és una competència atribuïda al Ple de la 
corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local. 
 
El procediment d’aprovació de les ordenances  n’exigeix l’aprovació inicial, la 
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i 
l’aprovació definitiva amb la publicació posterior del text íntegre. 
 
En no tractar-se d’ordenances fiscals ni urbanístiques ni del Reglament orgànic 
de la Corporació, aquesta Ordenança només requereix l’aprovació per majoria 
simple, sense que calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la 
Llei 7/1985, de 2 d’abril. 
 



L’article 178.1.c) del TRLMC disposa que les ordenances s’entendran 
aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap 
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats 
subsegüent a l’aprovació inicial. 
 
Es proposa l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança municipal de venda no sedentària al 
municipi d’Avià, organitzada en mercats de marxants, segons el text que 
s’adjunta al present acord. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública el present acord i el text de l’Ordenança 
pel termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i 
reclamacions, mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí 
Oficial de la província, al diari ElPuntAvui i al tauler d’edictes de l’Ajuntament. El 
termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació 
de l’Anunci al BOP. 
 
Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el 
termini d’informació pública, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment quedarà 
aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà 
directament a la publicació. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
9 – APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL SEGONA 
DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC PER A LA IDENTIFICACIÓ I LA 
REGULACIÓ DE LES MASIES I LES CASES RURALS SITUADES EN SÒL 
NO URBANITZABLE, PER A LA REGULACIÓ DEL TURISME RURAL 
 
Atès que el Ple de la corporació, en sessió de 21 de març de 2016, aprovà 
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. 
 
Atès que la documentació aprovada ha estat exposada al públic pel termini d’un 
mes, amb publicació de l’edicte al Butlletí Oficial de la Província de 11 d’abril, 
en el diari El Punt Avui del dia 4 d’abril i també a la pàgina web municipal, 
sense que s’hagi presentat cap escrit d’al·legacions al respecte. 
 
Atès que amb data 1 d’abril es van demanar els informes preceptius, dels quals 
s’han rebut els següents: 

- Informe de la Direcció General de Turisme de 4 de maig, favorable 
- Informe de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, de 4 de juliol, 

amb consideracions que no alteren la redacció del document. 
 
Atès que ha transcorregut amb escreix el termini d’un mes que tenen els 
organismes oficials per a emetre el seu informe, procedeix que continuï el 
tràmit d’aprovació. 



 
Atès que, per a una millor interpretació del catàleg de masies i cases rurals 
l’arquitecte ha redactat un text refós que concreta amb més claredat els usos 
admesos a casa edifici. 
 
Per tot això, es proposa : 
 
Primer. Aprovar provisionalment  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. Aprovar el text refós del Pla especial urbanístic per a la identificació i la 
regularització de les masies i les cases rurals situades en sòl no urbanitzable. 
 
Tercer. Remetre còpia de l’expedient administratiu i dos exemplars de la 
documentació tècnica a la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya 
Central, per a la seva aprovació definitiva. 
 
 La proposta és aprovada per 7 vots a favor (SA + ERC) i 2 abstencions 
(CiU). 
  
 La Sra. alcaldessa, en referència a una pregunta que havia fet el Sr. 
Graus en un ple anterior, informa que s’havia demanat l’ús de turisme rural per 
a dues cases de Graugés (Cal Pla i Torrentbó), l’Horta i la Casanova de Noet i 
també hi havia  3 o 4 consultes telefòniques en aquest sentit. 
 El Sr. Graus, li preocupa que això no serveixi com excusa per saltar-se 
la llei. 
 La Sra. Martí diu que si cal fer ampliacions s’ha d’anar a Urbanisme, que 
aquí només es regula l’ús i la modificació s’ha fet perquè totes les cases el 
puguin tenir. 
 
10 – ASSUMPTES SOBREVINGUTS 
 
 Després d’aprovar, per unanimitat, la seva inclusió dins de l’ordre del dia, 
es passa a debatre el següents assumpte: 
 
10.1 – ADHESIÓ A LA DECLARACIÓ DE SANT SADURNÍ D’ANOIA DE LA 
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA SOSTENIBILITAT 
 
L’Ajuntament d’Avià està adherit a la Xarxa de ciutats i pobles cap a al 
sostenibilitat que promou la Diputació de Barcelona. 
 
Els representants municipals que formen part d’aquesta Xarxa, reunits el 4 de 
febrer de 2016 a Sant Sadurní d’Anoia, van aprovar una declaració, que diu : 
 
“Renovem el compromís local pel Desenvolupament Sostenible i la lluita 
contra el canvi climàtic cap el 2030 
 



Els municipis de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat han 
protagonitzat durant molts anys un treball intens i lúcid per generar sostenibilitat 
en el nostre territori i sovint s’hi han constituït en referent internacional. 
 
La implantació de les agendes 21 locals i, més recentment, els plans d’energia 
sostenible del Pacte dels alcaldes han estat dues fites que han agrupat al seu 
voltant moltes altres actuacions que, en conjunt, han canviat la percepció social 
de l’entorn i la relació que té la ciutadania té amb el medi ambient. 
 
Al mateix temps, els experts han fet una anàlisi cada cop més acurada de la 
realitat planetària que ha aconsellat el disseny de noves propostes, creades 
des de la recerca i des de la participació, destinades a mitigar els impactes de 
les disfuncions ambientals i a millorar l’adaptació de la nostra societat a les 
situacions futures. 
 
En el marc de l’Agenda 2030, Nacions Unides acaba de presentar els 
Objectius de Desenvolupament Sostenible, que assumeixen l’equilibri 
ineludible entre ambient, societat i economia i contemplen disset àmbits 
d’actuació a favor de les persones, el planeta, la prosperitat, la pau i la 
participació. 
 
És especialment transcendent la signatura de l’Acord de París, en què 195 
països acaben de pactar l’impuls de mesures i inversions per a un futur baix en 
emissions, resilient i sostenible. Sota la seva empara, les ciutats i els pobles 
han subscrit la Declaració de París, que recull el compromís dels líders locals 
d'arreu del món per fer front a l'alteració del clima. 
 
També ha renovat els seus objectius la Unió Europea amb la proclamació del 
nou Pacte dels alcaldes pel clima i l’energia, que fixa unes quotes de 
reducció d’emissions del 40% per al 2030 i afegeix fites d’adaptació a les de 
mitigació. 
 
Davant de les oportunitats de reflexió i de treball que ens obra el nou marc, i 
conscients de la responsabilitat i de la capacitat de treball i influència dels 
nostres municipis, la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat es 
congratula dels nous objectius, acords i pactes presos i manifesta un cop més 
el seu compromís amb la sostenibilitat. 
 
És per tot això que ACORDEM: 
 
ASSUMIR com a propis els objectius plantejats pels nous acords 
internacionals — Objectius de Desenvolupament Sostenible, Acord i 
Declaració de París , nou Pacte dels alcaldes sobre el clima i l’energia— i 
aprovar la nostra adhesió als mateixos a través dels mecanismes establerts per 
cada cas per adaptar‐los a la nostra realitat municipal i esdevenir‐ne 
dinamitzadors en el territori. 
 
ESTIMULAR la coordinació entre els actors involucrats en el desenvolupament 
dels objectius —administracions, àmbits privats, xarxes i ciutadania— per tal de 



crear sinergies que garanteixin la participació de tothom en el disseny 
sostenible de la nostra societat. 
 
ADEQUAR les polítiques de desenvolupament als criteris de la sostenibilitat en 
els seus tres vessants, ambiental, social i econòmic, per tal de garantir 
prosperitat a les generacions actuals i, a les futures, un entorn amb totes les 
possibilitats intactes. 
 
GARANTIR el disseny de polítiques d'educació i cohesió social adreçades a 
tots els nivells implicats, per tal de facilitar‐ne la sensibilització i capacitació per 
fer conscients a tots els actors del seu paper, i apoderar les persones i les 
organitzacions perquè puguin adoptar decisions i passar a l’acció amb un 
coneixement adequat. 
 
FOMENTAR les actuacions d’utilització eficient dels recursos i de sostenibilitat 
ambiental, especialment les de mitigació i adaptació al canvi climàtic, per tal de 
contribuir a la resiliència del planeta i de cadascuna de les nostres ciutats i 
pobles. 
 
MOSTRAR a la comunitat global la nostra voluntat de treballar pels objectius de 
sostenibilitat, com hem fet fins ara des dels nostres pobles i ciutats, per tal de 
posar l’exemple del treball municipal com una aposta per una pau global, justa i 
coherent des dels punts de  vista ambiental, social i econòmic. “ 
 
Considerant que procedeix l’adhesió a aquesta declaració, es proposa : 
 
Primer. Aprovar l’adhesió del municipi d’Avià a la Declaració de Sant Sadurní 
d’Anoia, de la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat. 
 
Segon. Notificar aquesta adhesió a la presidència de la Xarxa. 
 

La proposta és aprovada per unanimitat. 
 
11 – PRECS I PREGUNTES 
 
 El Sr. Llorenç Altozano demana com està el tema del camí de Cal 
Cisteller, responent-li la Sra. alcaldessa que els propietaris han trencat les 
negociacions i tornem a estar com al principi i l’ajuntament tirarà endavant 
l’atermenament. 
 
 El Sr. Marc Graus manifesta la seva preocupació pel manteniment  del 
camp de futbol, perquè opina que caldria fer l’antifúngid i no es deixa reposar 
prou. 
 La Sra. alcaldessa explica que els responsables de la U.E. Avià van 
decidir que aquest any no convenia resembrar, perquè l’herba estava prou bé. 
Amb l’empresa s’ha quedat de parlar-hi el dimecres a les 9, pel tema econòmic,  
reunió a la qual convida assistir-hi a tots els regidors que hi vulguin ser. 
 El Sr. Graus opina que ho pot fer la brigada, que hi havia un conveni pel 
qual farien el manteniment a preu de mercat, cal mirar preus i comparar-ho. Tot 
i que el camp fa goig, a les àrees caldria resembrar. 



 La Sra. Canal veu el problema de que si se’n cuida la brigada i l’herba 
s’empesta, l’empresa pot dir que no s’ha fet bé. 
 El Sr. Ramon Gangolells diu que l’empresa hi va tirar massa sorra i això 
ha fet que no anés prou bé l’herba. 
 La Sra. alcaldessa diu que els responsables de l’empresa tenen la 
sensació que no se’ls valora prou el que han fet. 
 Els Srs. Altozano i Graus diuen que l’empresa té raó en que el camp 
està sobreutilitzat, perquè als camps de gespa natural no s’hi pot jugar tot el 
dia. 
 El Sr. Graus diu que un operari de l’empresa li comentà que l’ error que 
van cometre va ser sembrar a l’agost i el camp no va poder reposar tot el temps 
que necessitava. 
 Es manté un debat amb diverses intervencions, sobre si el camp és 
perquè hi juguin tots els equips o no i sobre el cost que suposa per a 
l’ajuntament el manteniment, acabant el debat amb la intervenció del Sr. Graus 
proposant que l’empresa assessori i que la brigada faci la feina. 
 
 El Sr. Marc Graus comenta que a la comissió econòmica es parlà sobre 
la subvenció concedida a l’entitat Foc i Fuegu i proposa que es demani al club 
que diguin com pensen encarar el projecte del circuït. 
 Per part de l’equip de govern es veu correcte de demanar-ho. 
 
 El Sr. Llorenç Altozano demana a quan s’estan pagant les factures, 
responent el secretari que, aproximadament a 24 dies després d’aprovar-les. 
 
 Sense més assumptes, s’aixeca la sessió, del que jo el secretari 
certifico. 
 
 
  
 


