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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 21 DE JUNY DE 2012 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President:  Sr.  Joaquim Mateu Bosch 
 
Regidors:   Sr. Just Garcia Marcos 

  Sra. Marta Vives Albertí 
Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas 
Sr. Secundí López Pousa  
Sr. Josep Pinto i Molina     
Sr. Josep Pinsach i Riera 

                                           
Secretari:    Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a vint-i-u de juny de dos mil dotze. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots els membres a excepció dl sr. Francesc Xavier Castañer, que 
excusa la seva assistència, per tal de celebrar la sessió ordinària convocada.  
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 10 DE MAIG 
DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 10 de maig de 2012.  
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
 
Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de tres regidors del PIA i dos regidors de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 31 DE 
MAIG DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el 31 de maig de 2012.  
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
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Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de tres regidors del PIA i dos regidors de CiU, i 
el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
3.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA 
DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA 
CONVOCATÒRIA ACTUAL. 
 
Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la 
data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de 
l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions: 
 
Des del número 134/2012 (3 de maig de 2012) fins el número 182/2012 (15 de juny de 
2012). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors, a excepció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
4.- APROVACIÓ COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’ANY 2011. 
 

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2011, cal elaborar el compte general de l’entitat local, 
dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local. 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, 
financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, 
complementària i annexos. 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2011 s’han sotmès a l’informe de la 
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 9 de 
maig de 2012. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província 
núm. 98, de data 22 de maig de 2012, pel període reglamentari, no s’hi han formulat 
reclamacions, al�legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció de 
comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació amb 
la tramitació i el contingut; la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 
2011. 
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SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos. 
 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de 
l’exercici econòmic 2011 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determina la 
normativa vigent. 
 
La proposta s’aprova per majoria simple amb el vot favorable de tres regidors del 
PIA, l’abstenció dels dos regidors de CiU i el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
5.- APROVACIÓ ADHESIÓ PLA D’ASSISTÈNCIA I SUPORT EN MATÈRIA DE 
PROTECCIÓ CIVIL DE LA COMERCA DEL GIRONÈS. 
 
 
Atès que els diferents plans d’emergència redactats per la Comissió de Protecció Civil de 
la Generalitat de Catalunya per a riscos especials (INFOCAT, NEUCAT, INUNCAT, 
SISMICAT) defineixen els municipis que estan obligats a redactar els Plans de Protecció 
Civil Municipals per aquests riscos. Aquesta obligatorietat per a alguns municipis, sovint 
no es veu corresposta degut a la manca de recursos econòmics i tècnics d’alguns 
Ajuntaments, que impedeixen dur a terme aquesta tasca de planificació i de prevenció. 
 
Atès que la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya, descriu en els 
articles 17, 26, 50 i 51 les competències en matèria de protecció civil de les comarques i 
dels consells comarcals, com poden ser tasques de suport i assistència en la planificació, i 
la possibilitat de crear i mantenir un centre de coordinació d’emergències comarcals per 
delegació expressa dels municipis interessats. 
 
Atès que correspon als consells comarcals d’elaborar i aprovar els plans d’assistència i 
suport en matèria de protecció civil, per als municipis de llur àmbit.  
 
Ates que en virtut del conveni, el Consell comarcal posarà els mitjans necessaris per a la 
redacció i homologació del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil a la 
comarca del Gironès. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva per la col.laboració en 
l’elaboració i actualització del Pla d’assistència i suport en matèria de protecció civil de la 
comarca del Gironès elaborat pel Consell comarcal del Gironès.  
 
SEGON.- Facultar l’Alcalde, per a la signatura del conveni i de qualsevol altre document 
que se’n pugui derivar. 
 
TERCER.- Comunicar el present acord al consell comarcal del Gironès. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors 
del PIA i del regidor d’UPA-AM, i l’abstenció dels dos regidors de CiU. 
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6.- APROVACIÓ ADHESIÓ CONVENI ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES I LA SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS. 

 

Atès que l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES és una entitat amb 
personalitat jurídica pròpia constituïda per l’agrupació voluntària de municipis, comarques 
i altres ens locals de Catalunya, i que té per finalitat representar, defensar i promoure els 
interessos generals dels municipis, les comarques i els altres ens locals associats, que 
està subjecte a la llei d’associacions i als seus estatuts. 
 
Atès que la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS (SGAE) és una entitat de gestió 
col�lectiva de drets d'autor autoritzada per l'Ordre del Ministeri de Cultura de l'1 de juny 
de 1988 i que, com a tal, es regeix per les disposicions del Títol IV, del Llibre III, del Reial 
Decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril , pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 
Propietat Intel�lectual, i pels seus Estatuts, segons la redacció aprovada per Ordre 
Ministeri de Cultura de 21 de febrer de 1995. Atès que correspon a la SGAE, segons 
l'autorització atorgada pel Ministeri de Cultura i les disposicions dels seus Estatuts, 
l'exercici dels drets de reproducció, distribució i comunicació pública de, entre altres 
obres, les composicions musicals, amb lletra o sense lletra, les obres cinematogràfiques i 
altres audiovisuals, i de les obres dramàtiques, dramaticomusicals, coreogràfiques, 
pantomímiques i, en general, de les obres teatrals. 
 
Atès que la ACM i la SGAE, conscients de la funció social dels creadors d'aquestes obres, 
ja que els fruits del seu treball intel�lectual s'entenen a tota la humanitat, es perpetuen en 
el temps i condicionen essencialment l'evolució de la civilització, a més, constitueixen una 
aportació fonamental a la configuració de la identitat cultural dels pobles, van decidir de 
signar un conveni de col�laboració extensible a tots els ens locals associats a l’ACM, en 
consideració al bé social que signifiquen les creacions intel�lectuals, i la protecció que els 
dispensen els poders públics. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva és membre de ple dret de l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE 
MUNICIPIS I COMARQUES, i aquest ajuntament promou, organitza i patrocina diverses 
activitats culturals que es nodreixen essencialment amb les obres de repertori administrat 
per la SGAE. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 

 
PRIMER. Adherir-se al conveni subscrit entre l’ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS I 
COMARQUES i la SOCIETAT GENERAL D’AUTORS I EDITORS, a Barcelona el dia 13 de 
juliol del 2000. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a l’ASSOCIACIÓ CATALANA  DE MUNICIPIS I 
COMARQUES, (c. València 231, 6ena planta, 08007 Barcelona) i a la SOCIETAT GENERAL 
D’AUTORS I EDITORS ( Passeig de Colom, 6, 08002 Barcelona). 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors 
del PIA i del regidor d’UPA-AM, i l’abstenció dels dos regidors de CiU. 
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7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
 
8.- INFORMACIONS ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 

• 14 de maig: Assisteix a la conferència organitzada per Tribuna de Girona, 
“claus per superar la crisi a la Corporació Mondragón”. 

• 18 de maig: Assisteix al pregó de Vilablareix en motiu de la seva festa major. 
• 19 de maig: Entrega de flors en motiu de l’homenatge a la gent gran. 
• 20 de maig: Participa a la festa homenatge a la gent gran. 
• 23 de maig: Assisteix a la seu de la Generalitat on es presenten les novetats 

del pla Infocat i del pla Inuncat.  
• 23 de maig: Participa a la reunió informativa del Pla d’aïllament acústic de 

l’Aeroport, on hi participen al voltant d’una cinquantena de persones. 
• 24 de maig: Participa en la xerrada informativa referent a la supressió del 

servei de Pediatria a Aiguaviva. 
• 28 de maig: Rep la visita de representant del consell comarcal, que portaran, a 

partir d’ara, el tema dels itineraris saludables, en lloc de DipSalut. 
• 28 de maig: Rep la visita del Mossèn Ramirez per parlar de la Capella de 

Vilademany. 
• 06 de juny: Assisteix al Consell comarcal, on es parla d’Inuncat, Infocat i plans 

de protecció civil. 
• 07 de juny: Rep la visita dels redactors del POUM. S’està avançant el tema. 

S’intentarà simplificar i aprofitar la feina anteriorment feta. 
• 13 de juny: Participa a la reunió de la Junta de compensació de Can Garrofa. 

Va assistir un representant d’UNIMM. 
• 16 de juny: Assisteix al festival final de curs de l’Escola de Música del Gironès a 

l’Auditori de Girona. 
• 17 de juny: Participa a la Festa dels Templers. 
• 20 de juny: Participa al consell plenari de la Crosa que té lloc a l’Ajuntament 

d’Aiguaviva. L’ermita de Sant Llop queda en stand-by. 
• 21 de juny: Assisteix a la seu de la Generalitat, on s’ha presentat la setmana 

de la mobilitat reduïda. 
Assisteix a la reunió de la comissió de seguiment ambiental de l’aeroport. 

 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervencions del regidor sr. Pinsach: 
 
*Pregunta al senyor Alcalde sobre que vol dir amb que Can Garrofa “està malament”. 
El sr. Alcalde respon que ell s’ha referit en general, que les obres no estan acabades, i 
que malament es refereix a la situació, que fer un polígon industrial ja no és com 
abans. Afegeix que a l’ajuntament deuen uns 80.000-90.000€ del conveni per la 
canonada d’aigües. 
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*Capella de Vilademany, en referència a la visita del mossèn, pregunta si hi ha interès 
en arreglar Ca la Carmeta, i afegeix que el preocupa “que no caigui res”. 
El sr. Alcalde respon que la Parròquia de moment han presentat projecte per refer la 
primera planta i sostre, i que se’ls hi va atorgar llicència. Van comentar l’opció de fer-
hi vivendes, però això s’hauria de posar al POUM. 
 
*Neteja parcel.les. 
El sr. Alcalde respon que s’ha enviat carta als particulars. 
 
*Comenta que prop d’una desena d’empresaris del sector càrnic busquen terreny per 
fer un escorxador. Necessiten terreny i la idea seria fer un escorxador “municipal”. 
Conclou que es una proposta per si es vol valorar. 
El sr. Alcalde respon que s’ha de valorar els usos urbanístics, i que ha d’estar permès 
la seva ubicació en un polígon industrial. 
El sr. Pinsach comenta que no creu que hagi de ser molt gros, que no parlem de cap 
“friusa o Norfrisa”. 
El sr. Mateu segueix dient que ara per ara no “veu terrenys disponibles”, i que es 
podria contemplar si la normativa permet fer un escorxador en sòl no urbanitzable. 
També comenta que s’ha de valorar, depèn de la ubicació, que un escorxador 
comporta una sèrie de molèsties pels veïns. 
Conclou dient que “rep a tothom qui vulgui venir a l’Ajuntament”, per parlar del tema. 
 
*Pregunta com està la piscina municipal. 
El sr. Alcalde respon que la gran s’està emplenant, que la petita ja està. Comenta que 
es va dir que estaria per la última setmana de juny i que “estem en això”. 
 
*Pregunta si s’ha parlat amb els propietaris de les parcel�les per l’aparcament, en 
referència al que es va comentar en un ple anterior.  
El sr. Alcalde li respon que no s’ha parlat, i que per altra banda, no creu que sigui 
gaire ben rebut d’acord amb experiències anteriors i que pugui ser fàcil arribar a un 
acord.   
 
Intervencions del regidor sr.López Pousa: 
 
* Sol.licita si es disposa d’informació del control a la carretera Sta.Coloma, en el que 
hi ha un fil al mig de la carretera. 
El sr. Alcalde respon que a l’Ajuntament no s’informa d’aquests controls. 
Es comenta que en principi ha de ser un control de control de trànsit en la carretera. 
 
*Pregunta com funciona el radar del semàfor, i si es dispara a 50 km/h. 
El sr. Alcalde respon que va ser una obligació del servei territorial de carreteres i que 
detecta als que sobrepassen els 70 km/h. 
 
*Risc d’incendis molt alt. Pregunta si es farà quelcom especial. 
El sr. Alcalde respon que s’ha comunicat als propietaris de parcel.les, que la franja de 
protecció de Can Jordi es farà i alguns camins també si han fet actuacions. Acaba 
dient que, malgrat això, molts de camins són de propietat privada.  
 
*Pregunta si es farà la campanya d’estiu de la gent gran, com altres anys. 
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El sr. Mateu respon que es tornarà a fer, i es trucarà amb especial atenció a les 
persones que viuen soles.  
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
trenta nou minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. 
Jo, el Secretari, en dono fe. 
 
 
 
 
 
 
L’Alcalde      El secretari 


