
PLAN DE ACTUACIÓN CAN MITJANS 2019-2023
AJUNTAMENT D’AVINYONET DEL PENEDÈS

Después de la reunión del día 20/03/22 con los vecinos de Can Mitjans,

os actualizamos el estado de los temas tratados y que nos

comprometimos como equipo de gobierno a solucionar.

Seguim!



Apreciados vecinos,

Aquí tenéis una resumida presentación de las actuaciones realizadas en el núcleo de Can Mitjans
durante lo que llevamos de legislatura por un lado y por otro después de la reunión vecinal del
pasado 20 de Marzo del 2022.

Siempre nos habéis dicho que Can Mitjans ha sido el gran núcleo olvidado por los diferentes y
anteriores equipos de gobierno del Ayuntamiento de Avinyonet del Penedès, pero esto ha
cambiado, el equipo de gobierno que tengo el honor de liderar, nos comprometimos y nos hemos
esforzado para dar un cambio radical al núcleo e invertir dinero en mejoras para los vecinos. Las
inversiones destinadas al núcleo, han superado los 120.000€ y esperamos invertir en los próximos
meses otros 20.000€ más.

En esta revista en formato resumen de acciones, podréis encontrar de forma gráfica y clara todas
las actuaciones que hemos hecho en Can Mitjans y que estamos seguros que están mejorando
poco a poco y paso a paso la calidad de vida de todos los vecinos, y eso lo hemos hecho siempre
escuchando lo que nos habéis pedido.

Personalmente, estoy satisfecho con el cambio importante de mejora que hemos conseguido
juntos, vosotros los vecinos y el ayuntamiento, ya sea en seguridad vecinal, orden y limpieza de las
parcelas, zonas comunes de basuras, local social, etc… Gracias a todos!

Saludos…. Seguim!

César Herráiz i Pujol, Alcalde de Avinyonet del Penedès.



S'han col·locat jardineres en l'entrada del nucli per a

millorar la imatge.

El marge esquerre de l'entrada al nucli estava

esfondrant, caient de la vinya a la calçada, s'ha reparat

marge i senyalitzat el tub d'aigua que sortia sense

senyalitzar a la carretera d'entrada.

ENTRADA CAN MITJANS



En la masia de Can Nicolau, s'han realitzat

millores per a evitar perills, ja portava molt

de temps suposant un risc per als veïns i

visitants que poguessin passejar per la zona.

CAN NICOLAU

S'han tancant accessos, retirat pedres

que amenaçaven de caure i s'han

realitzat petites millores per a

assegurar la zona.



Algunes propietats privades estaven en mal estat i la vegetació envaïa la via urbana. Els

veïns van demanar que l'ajuntament es fes càrrec d'assegurar el pas per als vianants per la

vorera. S'han netejat carrers de vegetació que envaïa la via urbana.

VIA URBANA



S'han solucionat els problemes
d'acumulació d'aigua a l’Avinguda Can
Nicolau amb la instal·lació de noves
reixes.

Tal com ens van demanar els veïns, es van
col·locar bandes per a evitar l'excés de
velocitat al Carrer Can Nicolau i estar previst
col·locar-ne en algun altre punt del nucli.

VIA URBANA MESURES EXCÉS 
VELOCITAT



S'han substituït tots els fanals de la

urbanització per llums LED; sota

consum, major eficiència i reducció de

CO₂ en l'atmosfera, continuant amb la

política de millora del medi ambient del

municipi.

Aquesta inversió subvencionada

íntegrament per FEDER i gestionada pel

Consell Comarcal, suposa un estalvi en

consum molt important i una notable

eficiència

ENLLUMENTAT PÚBLIC 
AMB LEDS



Aprovades les bases de subvenció per a col·laborar econòmicament amb els propietaris

que per raons de seguretat hagin de tallar pins en les seves propietats. La col·laboració és

de 150€/arbre (complint les bases) amb un màxim de 450€ per finca o parcel·la.

TALA D'ARBRES PERILLOSOS EN

PARCEL·LES MUNICIPALS

L'ajuntament ha talat els arbres de les

parcel·les de propietat municipal i altres

zones, seguint les indicacions dels propis

veïns així com també d'experts, actuant

sempre per a la seguretat i el risc de

caigudes.

NOVA SUBVENCIÓ PER A LA TALA D’ARBRES



L‘ajuntament ha posat en funcionament

un nou servei de recollida de poda

domèstica.

Els veïns interessats poden recollir en les

oficines de l'ajuntament, un BigBag per a

posar les restes de poda i una vegada ple,

i previ avís, es realitzarà la recollida dues

vegades al mes (el segon i l'últim dijous

de mes)

SERVEI DE RECOLLIDA DE PODA GRATUÏT



2,5 i que la percepció de falta de pressió va ser perquè el passat 17 de març es va fer el

manteniment anual de la xarxa i durant unes hores van deixar de funcionar les bombes,

per tant, en aquests moments, la pressió era de 0, això va ser entre les 21h del 17/03 i les

8h del 18/ 03 i que probablement aquest era el motiu.

Alguns veïns ens van comunicar la falta de

pressió que tenien puntualment en l'aigua dels

seus domicilis i s'han fet les comprovacions.

Després de 4 dies i més de 30 comprovacions,

vam poder confirmar que la pressió de l'aigua es

troba en un rang de pressions d'entre 2,3 i

POCA PRESSIÓ D’AIGUA, PUNTUALMENT



Lamentablement no és la primera vegada que les nostres muntanyes pateixen

abocaments de tota mena. Després de l'avís dels veïns, la brigada municipal va fer la

retirada, per a deixar la muntanya en condicions.

RECOLLIDA D'ABOCAMENTS IL·LEGALS



En la reunió que vam tenir amb el nucli, diversos assistents ens van demanar més

informació del pla d'emergència en cas d'incendis i del tema de les branques en el “sota

bosc” detectades en tot el municipi després de la neteja perimetral dels boscos que es van

fer.

Davant aquestes preocupacions, el passat 24/5/22 es va realitzar una reunió amb dos

tècnics especialistes i ajuntament per a explicar el protocol davant un incendi i la

prevenció d'aquests. Es va exposar el Pla d'emergència -DUPROCIM- per a Ca Mitjans, així

com algunes mesures preventives d'incendis en urbanitzacions o protecció perimetral de

la urbanització.

El document íntegre el podeu trobar a:

https://www.avinyonet.org/temes/plans-municipals/duprocim

PREVENCIÓ D'INCENDIS I MESURES DE SEGURETAT



En aquesta reunió dos tècnics especialistes; un en el DUPROCIM (o Pla d'emergència) a

càrrec de la Tècnica Mediambiental Gemma Pellisa i l'altre un expert en prevenció

d'incendis en urbanitzacions el Sr. Ignasi Vilarasau, van poder aclarir a tots els presents

tots els dubtes sobre aquest tema.

La prevenció contra incendis és RESPONSABILITAT de tots i entre tots hem de treballar

per a evitar-los.





15



Us informem també, que estem pendents de la conformitat per part de la Generalitat

per a començar la construcció d'una bassa d'aigua amb capacitat per a 1.500.000 de

litres, per al seu ús en cas d'incendi i situada en la zona del “Pi de la descàrrega” en

direcció Santa Susana.



S'han tancat els punts d'escombraries

del carrer Pineda i Santa Susana i

s'està estudiant afegir una bateria

completa de contenidors en un altre

punt de la urbanització, a part de les

de l'entrada del nucli.

També s'està estudiant afegir algun contenidor més i desplaçar una bateria completa del

carrer Can Nicolau.

En general, en tot el municipi d’Avinyonet, en els últims 4 anys, hem millorat moltíssim

en el reciclatge, passant d'un 34.68% de recollida selectiva d'escombraries, al gairebé el

50% avui dia.

ZONA CONTENIDORS



La falta de serveis de transport o de línies d'autobús és un problema a tota la comarca.

Les rutes són deficitàries perquè molt poca gent utilitza el servei públic. En general no hi

ha ús del bus pels veïns pel fet que no hi ha suficients serveis ni horaris per part de les

empreses de transport.

SERVEI DE BUS

Estamos trabajando con el Ayuntamiento de
Olesa para compartir un bus que hiciese el
trayecto; Olesa, Can Mitjans, Avinyó Nou,
Vilafranca y Lavern (estación de tren).



L'ajuntament té una denúncia des de fa 6 anys de la propietat dels terrenys per

l'enclavament actual de la parada del bus, a l’entrada a la urbanització. Com ja es va

explicar, tots dos costats de l'entrada pertanyen al municipi d'Olesa i són de propietat

privada. Tenim un dret de pas “històric” pel que qualsevol actuació en aquest entorn és

molt complicada. Per aquesta raó, s'està estudiant fer un nou accés d'entrada al nucli.

PARADA BUS



Ens vàreu sol·licitar diverses coses

que ja hem realitzat:

- Posar un cartell en el qual es recordés que cal respectar el

descans dels veïns.

- Com que les llums de la pista no s'apagaven i es quedaven

enceses moltes nits, ens vau demanar que poséssim algun

mecanisme perquè s'apaguessin automàticament a les 12 de

la nit. Hem instal·lat un temporitzador per a solucionar

aquesta qüestió.

- I en breu, es podran plantar dos arbres per a fer ombra en

la zona de la taula de pícnic, substituint l'ombra del pi que

per seguretat, en estar malalt, va caldre talar.

PISTA I PARC 
INFANTIL



CÁMARAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA VECINAL

En general, els veïns estan satisfets de la millora en seguretat a la urbanització. Les

càmeres de seguretat, els grups de WhatsApp de vigilància, així com les mesures que

cadascú ha pres particularment, estan millorant la seguretat en la zona.

CÀMERES DE SEGURETAT I VIGILÀNCIA VEÏNAL



LOCAL SOCIAL

En reunió amb l'ajuntament, els veïns ens van demanar posar llums en la zona de petanca

i frontó així com posar més llums amb temporitzador.

S’ha renovat l’enllumenat de la zona de l’entrada i s’han instal·lat nous punts de llum a la

zona del frontó i a la de la petanca. En els darrers dies s’acabarà la seva completa

instal·lació i connexió.

LOCAL SOCIAL



Hem actuat en l'enllumenat de l'entrada, el del frontó,

preparat un espai per a poder fer campionats de

petanca, connexions per a la Festa Major i actuarem en

una nova línia interior elèctrica que compleixi normativa

així com elements de protecció nou quadre, col·locant

diverses proteccions en els nous trams exteriors de cara

a la seguretat de les línies i també, col·locar un

interruptor amb temporitzador en el frontó perquè es

pugui encendre i apagar des de l'exterior.

Aquesta segona fase ha tingut un cost de més de

12.000€, que sumats a l'anterior de condicionament del

local, fan un total de més de 35.000€ destinats per a

millorar el local social de Can Mitjans durant aquesta

legislatura.

A més, hi ha prevista una pròxima inversió que rondarà

els 15.000€ per a legalitzar i adequar tota la línia i

comptadors.



REASFALTAT CARRETERA BV-2411


