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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 10 DE SETEMBRE DE 2014 

 
A C T A 

 

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

 Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 
 Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas (PIA) 
 Sr. Secundí López Pousa (CiU) 
 Sr. Josep Pinto i Molina (CiU)    
 Sr. Josep Pinsach i Riera (UPA-AM) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a deu de setembre de 2014. 
 
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 ells, a excepció del regidor sr. López Pousa i el regidor sr.Pinto, 
que excusa la seva assistència per circumstàncies personals, i el sr. Pinsach, 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 31 DE 
JULIOL  DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 31 de juliol de 2014.  
 
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 tots els regidors assistents.  
 
 
2.- 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 221/2014 (29 de juliol de 2014) fins el número 267/2014 (4 de 
setembre de 2014). 
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Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
3.- ACORD MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER 
A ESTUDIS ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2014-2015. 
 
 
Vistes les bases que obren a l’expedient, i que incorpora modificacions en els següents 
aspectes: 
 

a) major detall dels conceptes subvencionables. 
b) establir edat màximes i mínimes 
c) modificació de l’organització pressupostària. 
d) modificació data límit de presentació propostes. 

 
Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases 
reguladores per la concessió de subvencions, òrgan competent, i disposició de crèdits 
entre d’altres. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis 
per als veïns d’Aiguaviva, curs 2014-2015.  
 
SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment 
prevista. 
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula per comentar que enguany s’ha fet un 
increment de 3.000€ en la subvenció, i que es repartirà proporcionalment amb els 
números de sol.licitud. S’incorpora edats mínimes i màximes i la presentació de 
sol.licituds fins el 14 de novembre. 
 

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS 2014-2015. 
 
Atès l’article 47 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que disposa que l’òrgan 
competent per l’adopció de l’acord de fixació dels preus públics és el ple de la 
Corporació. 
 
Atès l’article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
que disposa que les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la competència de la entitat Local, sempre que 
no concorrin les circumstàncies del fet imposable de les taxes. 
 

Atès que els preus públics no tenen naturalesa de tributs. 
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Vist que per que fa al seu procediment d’aprovació, serà el propi dels preus públics, 
regulat en l’article 48 del TRLHL, no sent d’aplicació el règim reservat a les ordenances 
fiscals. Per tant, és suficient amb l’acord d’establiment i la publicació de dit acord, 
conforme el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
Atès l’ interès del consistori per regular aquests preus públics, proporcionant una 
major seguretat jurídica als usuaris de les activitats ofertes per l’Ajuntament. 
 
Per part de la regidoria de Cultura es proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics per a la realització de les activitats pel 
curs 2014-2015, que són els següents: 
 

HIP HOP 
(Dilluns) 
(Divendres) 
(Dilluns+Divendres) 

 
18€/mes 
12€/mes 
25€/mes 

GIMNÀSTICA  
(Manteniment) 
(Edat d’OR) 

 
 
20€. 16€/mes (empadronats 
≥55 anys) 

CAPOEIRA 25€/mes 
ANGLÈS 50€/mes + matrícula 45€. 
TAEKWONDO 20€/mes + 45€ llicència fed. 

 
 
*Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5€ 
mensuals a qualsevol de les activitats. 
*S’entén que un alumne és d’Aiguaviva si ell (o un dels seus progenitors en cas de 
menors), està degudament empadronat al municipi. 

 
SEGON.- Els Preus Públics establerts, seran vigents l’endemà de la seva publicació en 
el BOP i el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2015. 
 
Vist l’escrit de data 14 de maig de 2014, i registre d’entrada el dia 21 de maig de 
2014 amb núm.400, tramès pel Servei Territorial a Girona del Departament d’Empresa 
i Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la 
Corporació assenyali la data de les dues festes locals del municipi per a l'any 2015.  
 
Vist el calendari de l'any 2015, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en 
dissabte i la de Sant Narcís en dijous.  
 
Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes 
locals del municipi. 
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Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2015, el dia 25 de juliol 
i el dia 29 d’octubre. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ PLA D’AUTOPROTECCIÓ DE LA FESTA MAJOR 
D’AIGUAVIVA. 
 
 
Atesa la necessitat de disposar d’un Pla d’autoprotecció per organitzar els diferents 
recursos i mitjans que disposa l’Ajuntament d’Aiguaviva i la comissió de Festes 
d’Aiguaviva, organitzadors de les festes locals d’Aiguaviva. 
 
Vist el Decret 82/2010, de 29 de juny pel que s’aprova el catàleg d’activitats i centres 
obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i es fixa el contingut d’aquestes mesures. 
 
Atès que el pla d’autoprotecció preestableix i configura el sistema organitzatiu de les 
diferents accions a realitzar en funció de la importància o gravetat del sinistre o 
accident; des de la fase de detecció de l’alarma o conat d’emergència, la fase de 
seguiment o d’actuació localitzada i la fase d’actuació o emergència general. 
 
Vista la documentació integrant del Pla d’autoprotecció de les festes d’Aiguaviva-
concert, de data setembre de 2014. 
 
Vist l’informe favorable elaborat pels serveis d’enginyeria municipals, de data 8 de 
setembre de 2014. 
 
Atès que correspon als plens del ajuntaments l’aprovació d’aquest tipus de plans 
municipals, segons allò disposat en l’article 47.2 de la Llei 4/1997, de 20 de maig de 
protecció civil de Catalunya. 
 
Per part d'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l'adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- Aprovar el pla d’autoprotecció del les festes d’Aiguaviva-concert. 
 
SEGON.- Traslladar aquests Plans d’Autoprotecció a la Direcció General de Protecció 
Civil a través de la plataforma digital HERMES, als efectes de la seva homologació. 
 
 
El regidor sr.Garcia fa ús de la paraula per explicar que per tal de fer una festa major 
més segura, es presenta aquest pla, que té vigència per quatre anys, i inclou molts 
aspectes com ambulància, seguretat,.. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
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7.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA DIPUTACIÓ 
DE GIRONA I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A LA REALITZACIÓ DEL 
PROGRAMA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE CONEIXEMENT DE L’ENTORN 
NATURAL DE LES ESCOLES, DESTINAT A ALUMNES D’ENSENYAMENT PRIMARI 
DE LES ESCOLES DELS MUNICIPIS DE MENYS DE 10.000 HABITANTS. 
 
Vista la comunicació per part del Departament de Medi ambient de la Diputació de 
Girona, informant del programa d’educació ambiental de coneixement de l’entorn 
natural de les escoles, sent l’associació catalana de cases de colònies l’encarregada de 
portar a terme aquest programa. 

 
Vist el conveni de Col.laboració per a la realització del programa d’educació ambiental 
de coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a alumnes d’ensenyament 
primari de les escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants. 
 
Atès que l’aprovació i signatura del conveni no suposa cap despesa econòmica per a 
l’ajuntament. 
 
Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis 
de col.laboració. 
 
Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 
d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), pel que fa a 
aquests convenis. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col.laboració entre la Diputació de Girona i 
l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la realització del programa d’educació ambiental de 
coneixement de l’entorn natural de les escoles, destinat a alumnes d’ensenyament 
primari de les escoles dels municipis de menys de 10.000 habitants.  
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
TERCER.- Trametre el present acord al departament de Medi Ambient de la Diputació 
de Girona i l’escola. 
 
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula per comentar que era l’anterior Rocamare, 
però ara la Diputació assumirà el 100% del cost. Els programes duraran tres dies, i les 
escoles podran triar entre espais forestals, humits i urbà.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
 
No n’hi ha. 
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9.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-7 de setembre: assisteix a l’aplec de la mare de deu de Vilademany, on el Mossèn es 
va acomiadar. 
 
-8 de setembre: participa en una reunió amb l’advocat per el senyor que treballava en 
la brigada municipal. Al mes de setembre es produirà el judici. 
 
-9 de setembre: assisteix a l’acte del tricentenari en el que va participar Miquel 
Calçada, a l’auditori Josep Irla.  
 
Informa dels temes següents: 
 
*S’ha arranjat el teulat de l’escola. 
 
Conclou recordant que demà a les 11h, davant l’Ajuntament, tindrà lloc l’acte per 
donar suport a la consulta del 9-N, i on el padrí de l’acte llegirà un manifest. 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i deu 
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 
    


