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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 24 D’OCTUBRE 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 vint-i-quatre d’octubre 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 de la regidora Marta Vives Albertí, que excusa la 
seva assistència per circumstàncies personals. 
El sr. Pinsach, per la seva part, s’incorpora en el tercer punt de l’acte. 
 
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 
SETEMBRE  DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 10 de setembre 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 dels tres regidors del PIA i l’abstenció 
dels dos regidors de CiU.  
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 22 DE 
SETEMBRE  DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 22 de setembre 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. 
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L’acta s’aprova amb el vot favorable dels cinc regidors presents. 
 
 
 
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 268/2014 (5 de setembre de 2014) fins el número 309/2014 (20 
d’octubre de 2014). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents a excepció del sr.Pinsach. 
 
 
 
4.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA SOBRE MODIFICACIÓ DE LA DATA DE 
CELEBRACIÓ DEL PLE ORDINARI DE 23 D’OCTUBRE. 
 
Atesa la Resolució d’alcaldia número 301/2014, de 10 d’octubre relativa al canvi de 
data de celebració del ple ordinari del 23 d’octubre de 2014. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
Ratificar en els seus propis termes i textualitat literal, la Resolució d’Alcaldia número 
301/2014, de 10 d’octubre de 2014, relativa al trasllat del ple ordinari del 23 d’octubre 
a les 19h al 24 d’octubre a les 19h. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
5.- ACORD ASSIGNACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS ELS 
INGRESSOS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA (2013). 
 
 
Atesa la Resolució GRI/2715/2013, de 19 de desembre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2013. 
 
Atès que s’ha de justificar la destinació i transferència del tram supramunicipal del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
 
Atès que segons aquesta resolució pertoca 2.225,73€ ( per l’any 2013) a Aiguaviva. 
 
Atès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les 
activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments l’han de destinar, 
totalment, o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin. 
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Considerant que el Consell Comarcal del Gironès és un ens supramunicipal legalment 
constituït, que té delegada la gestió dels serveis de recollida, tractament, transport i 
eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària d'aquest municipi. 
 
Vist l’article 52.2.b de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- ASSIGNAR al Consell Comarcal l’import de 2.225,73€ que corresponen al 
municipi d’Aiguaviva (Fons de cooperació Local 2013), per a la prestació dels serveis 
de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària 
d’aquest municipi. 
 

SEGON.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès i a la Direcció 
General d’Administració Local. 

 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2015. 
 
6.1.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 6 REGULADORA DE LA 
RECOLLIDA, TRANSPORT, TRACTAMENT I ELIMINACIÓ DE RESIDUS SÒLIDS 
URBANS I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA FISCAL NÚM 6 
REGULADORA DE LA TAXA DE RECOLLIDA i TRACTAMENT DE RESIDUS 
URBANS. 
 
 
Examinada l’Ordenança fiscal número 6 reguladora de la recollida, transport, 
tractament i eliminació de residus sòlids urbans, fins avui vigent, i entenent que 
resulta necessari la derogació del text complet per la seva millora i actualització al 
marc normatiu actual. 
 
Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la 
taxa de recollida i tractament de residus urbans. 
 
Atès els articles 15 i següents del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals,  aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, que  estableixen el 
procediment per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels 
tributs locals. 
 
Vist que la publicació dels textos actualitzats de les ordenances fiscals municipals 
resulta necessària, a fi de donar compliment al que estableix l’article 85 de la  Llei 
58/2003, de 17 de desembre, General Tributària, ja que aquestes han de complir la 
doble funció de servir com a eina normativa fonamental de gestió dels tributs locals i 
alhora comunicació informativa amb els ciutadans. 
 
Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 
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del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis de les Entitats Locals. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal número 6 reguladora de la 
recollida, transport, tractament i eliminació de residus sòlids urbans fins avui vigent, 
de la totalitat del seu text. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2015 i següents, el nou text 
de l’ Ordenança Fiscal número 6 reguladora de la taxa de recollida i tractament de 
residus urbans. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un 
termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en 
el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà 
elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament el 
text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia. 
 
 
El sr.Alcalde pren la paraula i comenta que les ordenances fiscals per l’exercici 2015 
quedaran congelades, i que només es modificarà la ordenança relativa als residus 
urbans, en la que s’inclouen bonificacions. El sr. Garcia comenta que es tindrà en 
compte la gent que realitzi el compostatge i els jubilats. 
 
El senyor López Pousa pregunta sobre la bonificació als jubilats, al que el sr. Mateu 
respon que la idea principal és que no generen tant de rebuig. El sr. López Pousa 
comenta que és una reclamació que feia temps que feia. 
 
El sr.Pinsach pregunta si les cases de pagès en paguen (de taxa). El sr. Garcia li 
respon que si que paguen, però menys. 
 
El sr. Alcalde acaba dient, en relació a la ordenança a la taxa d’abastament per aigua 
potable, que tot i que el contracte estableix increment per IPC, ens quedarem com 
està. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ D’INTEGRACIÓ I ADHESIÓ AL CONSORCI DE 
BENESTAR SOCIAL GIRONÈS-SALT. 
 
Vist que la Junta General del Consorci de Benestar Social, en sessió extraordinària de 
17/10/2014 va adoptar l’acord aprovació inicial dels estatuts del Consorci; 
 
Vist que a l’article 1 de la proposta del text dels estatuts contempla que el Consorci 
estarà integrat pel Consell Comarcal del Gironès, l’Ajuntament de Salt i els 
Ajuntaments dels municipis de la comarca del Gironès que hagin expressat la voluntat 
de formar-ne part. 
 
Vist a article 2.2. de la proposta del text dels estatuts regula que “La integració en el 
Consorci de nous municipis de la Comarca del Gironès serà automàtica i efectiva des 
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del moment en què acreditin haver adoptat l'acord d'adhesió i d'aprovació dels 
estatuts, passant a exercir els seus drets i obligacions immediatament.” 
 
Atès l’article 313.2  del Reglament  d'obres,  activitats  i serveis  dels  ens  locals, el 
qual regula que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s'han 
d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
És per tot això que proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- APROVAR la voluntat d’integrar-se com a  membre al Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt. 
 
Segon.- APROVAR l’adhesió als estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt, 
aprovats inicialment en la sessió extraordinària de la Junta General del Consorci de 
data 17/10/2014, d'acord amb la redacció donada en el text refós que s'adjunta. 
 
Tercer.- DELEGAR al Consorci el tràmit d'informació pública dels estatuts, mitjançant 
anunci en el BOP, DOGC i tauler d'anuncis, d'acord amb el termini establert a l'article 
160.1, en relació a l'article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el ROAS, a efectes d'efectuar, en el seu cas, les al.legacions i les esmenes 
corresponents. 
 
Quart.- DONAR TRASLLAT del precedent acord al Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt per al seu coneixement i efectes escaients." 
 

El sr.Mateu fa ús de la paraula i comenta que aquest punt corresponia a la regidora 
sra. Vives però que com ha dit, no ha pogut assistir al plenari per circumstàncies 
personals. 

Comenta que, el Consorci de Benestar Social han aprovat modificació d’estatuts, pels 
canvis generats per la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local.  

 

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
 
No n’hi ha. 
 
 
9.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-11 de setembre: participa en la lectura manifest a favor del dret a decidir, el padrí de 
l’acte fou Josep Mª Nadal, a la plaça de l’ajuntament. A la tarda, va participar a la V a 
Barcelona. 
 
-19 de setembre: assisteix al pregó de la festa major. Comenta que aquest any van 
venir “Mojinos Escocidos”. 
 
-24 de setembre: participa a la caminada, acte de la setmana mundial de la mobilitat.  
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-29 de setembre: assisteix a la celebració del dia mundial del turisme. 
 
-4 d’octubre: participa a l’entrega dels acords plenaris per part d’alcaldes catalans al 
palau de la Generalitat de Catalunya. 
 
-8 d’octubre: assisteix a una xerrada sobre els nous rebuts de llum. Comenta que 
dintre de poc s’entendrà millor (les factures), i que desapareix la tarifa últim recurs 
(<10kw). Si estàs amb TUR, afegeix, a menys que et trobis en supòsit del bo social , 
si no vas amb una empresa comercialitzadora, s’incrementarà un 20% la tarifa. 
 
-8 d’octubre: participa en el Consell d’Alcaldes del Consell comarcal, on 
fonamentalment es va tractar la “pobresa energètica”, així com el tema dels consorcis.  
 
-9 d’octubre: participa en la mesa de contractació que obre els sobres n.1 i 2 de 
l’adjudicació de les obres del nou cementiri municipal.  
Per la tarda va venir els veïns afectats per la granja Ribera i els propietaris de 
l’activitat. Comenta que en principi totes les llicències estan en regla, i que la 
companyia mostra bona voluntat per a reduir l’impacte de olors i sorolls. 
 
-13 d’octubre: participa en la mesa de contractació del nou cementiri, que valora 
sobre n.3 La oferta guanyadora, de Xavier Alsina SA, està en mans de la valoració de 
tècnics, ja que és desproporcionada.  
 
-13 d’octubre: Assisteix en una jornada de telefonia a l’espai la Caixa, on es presenta 
estudi d’informació; assisteix el conseller Felip Puig. 
 
-14 d’octubre: Assisteix a la presentació del llibre Diputació sobre Domènech Fita, 
escultor. 
 
-15 d’octubre: va venir el delegat àrea de Gironès de la Caixa junt amb la directora de 
la oficina de Vilablareix. Sembla, comenta que hi ha més ganes de quedar bé i 
rebaixar el cost d’algunes operacions bancàries. 
 
-16 d’octubre: Participa en la reunió del Consorci de La Crosa. La idea inicial era 
dissoldre, però es tenia en compte la subvenció que es va atorgar. El sr. Xavier Soy va 
comentar que aniria a parlar a Barcelona, per a poder realitzar canvis i en principi ens 
tornaríem a reunir en 15 dies. La subvenció, és d’uns 170.000€. 
 
El sr. López Pousa comenta que s’hauria de demanar de fer un bosc terapèutic, que 
s’ha demostrat que disminueixen problemes a la gent gran, i que podria ser 
interessant. El sr. Mateu comenta que en farà esment a la propera reunió. 
 
-16 d’octubre: assisteix als premis Liberpress. 
 
-17 d’octubre: participa en una reunió amb els veïns afectats pels aiguats. 
 
-20 d’octubre:  Es va celebrar reunió urgent al Consell comarcal en relació als locals 
del 9N, els Ajuntaments on no hi havia institut. A Aiguaviva en principi serà a l’entrada 
de l’Ajuntament. Conclou dient que s’anirà informant.  
 
-23 d’octubre: assisteix a una xerrada sobre infraestructures a la casa de Cultura. 
Assisteix a exposició filatèlica a la Diputació de Girona, sobre centenari mancomunitat. 
Assisteix als premis mosca del col.legi de periodistes. 
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10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les següents 
qüestions: 
 
 
*Pregunta sobre el resultat de la piscina.  
El sr. Alcalde respon que no hem tancat números encara, que ja informarem, i que 
suposem que seran similars a l’any passat, deficitaris. 
En relació a si hi ha hagut problemes, el sr. Alcalde respon que el tema de la cloració 
ja que es van espatllar les bombes i pel que fa al problema dels peus dels nens, 
només fou els primers dies, i que passava a totes les piscines.  
El sr. Pinsach pren la paraula de nou per comentar una incidència amb una entrada a 
la piscina, cobrat com a festiu un dissabte. El sr. Mateu li respon que se’ls hi va 
explicar molt bé als treballadors de la porta, i que li sap greu, ja que dissabte es dia 
laborable. També comenta que el tiquet era del 28 de juny, dels primers dies, i que ho 
podria haver posat en coneixement de l’Ajuntament per corregir la situació. El sr. 
Pinsach conclou dient que més que tot ho diu per a que l’any que ve es facin les coses 
millor.  
 
*Referent a l’entrega dels acords plenaris al palau de la Generalitat, comenta que creu 
que “ens ho havies d’haver comunicat, que era per Alcaldes i regidors (segons email 
de ERC, detalla)”. El sr. Alcalde li respon que li van dir que només havia d’anar 
Alcalde, que anava per invitació (que s’havia de respondre), que es va fer molta 
“propaganda” de l’acte, i que no va entregar l’acord directament al president Mas. Si, 
però, afegeix que va veure algun regidor, per exemple de l’Ajuntament de Girona, 
però entre el públic. Conclou dient que quan hi hagi algun altre acte com aquest, ja us 
ho diré. 
 
*Comenta tema camins després de les plogudes. 
El sr. Mateu li respon que hem mirat els camins, s’ha fet reunió amb veïns afectats, i 
que es van fent actuacions ,i que s’anirà arreglant tot malgrat la limitació que sobre el 
següent pressupost imposa la llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. Afegeix que també es va parlar del tema dels camps, una riuada diu, no es pot 
evitar, però si es podrien haver fet coses (talús, cunetes, mata herbes..). 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta dos 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 
    


