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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 26 DE JULIOL 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-sis de juliol 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, 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 21 DE JUNY 
DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 21 de juny 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 dels quatre regidors del PIA i dos regidors de 
CiU, i el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
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: 
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Des del número 183/2012 (18 de juny de 2012) fins el número 245/2012 (19 de juliol 
de 2012). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors, a excepció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES 
PER A ESTUDIS ALS VEINS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2012-2013. 
 
Vistes les bases que obren a l’expedient, i que incorporen les següents modificacions: 
 
* s’afegeix en el punt 3.1, conceptes subvencionables: “o que tinguin una duració 
inferior a un any acadèmic”.  
*  l’ import per estudis a escoles bressol serà d’un màxim de 130€ i per ESO de 110€. 
* la presentació de sol.licituds, punt cinquè de les bases, “estarà oberta fins el 31 
d’octubre de 2012, aquest dia inclòs” 
* en el punt sisè de les bases, adjudicació de les ajudes, s’afegeix: “No podran tenir la 
condició de beneficiaris d’aquestes ajudes, les persones que no es trobin al corrent en el 
compliment d’obligacions tributaries, d’acord amb l’article 13.2.e) de la Llei General de 
Subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre). 
 
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 2012-2013.  
 
SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment 
prevista. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui comenta que creu que si es baixa 
algun import s’hauria de fer amb tots, que no veu el sentit en “tocar” només una cosa a 
la baixa.  
La regidora sra. Vives li respon que es justifica en la reutilització de llibres en el cas de 
l’ESO. Afegint que, a altres municipis, en el cas d’haver-hi reutilització , no donen 
subvenció. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinsach, qui manifesta que no aprova la 
proposta. 
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que 
al ser ajudes que atorga l’Ajuntament, venen en relació amb la capacitat de 
l’Ajuntament, i que si es poden suportar, “benvingudes siguin”. 
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El sr. Alcalde li respon que estan incloses les partides corresponents en el pressupost, i 
que s’han afegit aspectes en les bases com el que fa referència a no poder tenir deutes 
pendents, o els cursos acadèmics. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels quatre 
regidors del PIA i dels dos regidors de CiU, i el vot en contra del regidor d’UPA-AM. 
 
 
4.- APROVACIÓ ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA PREVENCIÓ I CONTROL 
DELS MOSQUITS, I PARTICULARMENT DEL MOSQUIT TIGRE. 
 
Atesa la problemàtica i les incomoditats ocasionades per l’aparició en aquetes èpoques 
dels mosquits en general s’ha trobat adient establir un protocol d’actuació així com 
regular el comportament que la ciutadania ha d’adoptar per prevenir i controlar 
l’aparició d’aquests insectes, així com les possibles actuacions de l’Ajuntament en la 
intervenció administrativa en aquesta matèria. 
 
Ates l’art. 49 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 
l’art. 178 del Text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret 
Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, en el que es regula el procediment per a l’aprovació 
d’ordenances municipals. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la Ordenança Municipal per a la prevenció i control dels 
mosquits i particularment del mosquit tigre, amb la redacció que figura a l’expedient. 
 
SEGON.- Sotmetre a informació publica en la forma legalment prevista durant trenta 
dies hàbils la present ordenança mitjançant publicació al BOP de Girona perquè es 
puguin presentar al�legacions. En cas que no es presentin al�legacions, l’acord 
provisional esdevindrà definitiu. 
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Garcia, qui comenta que s’han donat tres 
casos de mosquit tigre (al poligon de Mas Aliu), afegint que l’ordenança és per tothom i 
que servirà per tenir control, poder fer recomanacions, possibles sancions, etc.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
5.1- APROVACIÓ INICIAL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL D’ACCÉS A LA 
PLANTA INDUSTRIAL DE BELLSOLÀ, S.A. EN RELACIÓ A LA MODIFICACIÓ 
PUNTUAL DELS PLANS PARCIALS RESIDENCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ 
(PPRIB) I PLA PARCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ II (PPIB-2) 
 
 
Atès que la documentació necessària per l’adopció del present acord ha estat rebut per 
l’ajuntament en les últimes hores. 
 



 

4 

Vist l'informe del tècnic municipal de data 24 de juliol de 2012.  
 
Atès l’ art. 72 i la tramitació dels projectes d’urbanització que disposa l’article 119.2 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost). 

 
Es proposa al Ple l'adopció dels següent ACORD:  
 
PRIMER.- APROVAR la urgència de la proposta. 

 

SEGON.- APROVAR INICIALMENT el projecte d'urbanització del vial d’accés a la planta 
industrial de Bellsolà S.A (en relació a la modificació puntual dels plans parcials 
residencial industrial Bellsolà (PPRIB) i pla parcial industrial Bellsolà II (PPIB-2), 
condicionant la seva aprovació definitiva al compliment de les prescripcions contingudes 
a l’informe del tècnic municipal que acompanya aquest acord. 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública, durant un període d' un mes l'esmentat 
projecte, mitjançant anuncis que es publicaran en el B.O.P., i en un dels diaris de major 
circulació de la demarcació de Girona, així com el taulell d’anuncis de la Corporació i la 
web municipal. 
 
QUART.- Concedir audiència a les persones interessades, amb citació personal. 
 
CINQUÈ.- Demanar informe als organismes públics afectats i sol�licitar a les empreses 
de subministrament de serveis afectats que es pronunciïn sobre el projecte en el termini 
d’un mes. 
 
La urgència i la proposta s’aproven per unanimitat. 
 
 
6.- INFORMACIONS ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
23 de juny: Participa a la Revetlla de Sant Joan. Agraeix el sopar a en “Paco”. 
24 de juny: Assisteix a la prova del campionat de Catalunya de BTT. 
30 de juny: Obertura al públic de la piscina municipal. 
30 de juny: Participa a la entrega de premis petanca i dinar de germanor. 
5 de juliol: Assisteix a la comissió de seguiment de les obres del TGV. 
7 de juliol: Participa a l’assemblea de municipis per la independència al palau de 
congressos de Girona. 
19 de juliol: Assisteix al Eslàlom d’Aiguaviva, prova del campionat de Catalunya, que va 
tenir lloc als camps de Cal Ros. 
19 de juliol: Assisteix a la demostració de l’ús del desfibril.lador per la piscina 
municipal. 
20 de juliol: Manté una reunió amb l’empresa ConstruGas, que estudia portar gas 
natural a Can Jordi. 
23 de juliol: Assisteix a una reunió a Barcelona amb el director de l’àrea d’abastament 
d’aigua de l’ACA. 
24 de juliol: Assisteix al pregó de Salt. 
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26 de juliol: Participa en reunions, junt amb els redactors del POUM, amb representants 
de Medi Ambient i d’Urbanisme de la Generalitat.  
 
* Pel que fa al POUM, comenta que es va fer anys enrere l’aprovació inicial, sobre una 
normativa que ha canviat. Al voler reprendre la tramitació, afirma, ens diuen que s’ha 
produït molta modificació.  
Si és comença de zero, comenta, s’incrementaria els costos i la tramitació. 
Conclou dient que estem pendents del que ens diguin (Generalitat). 
 
* Reunió ACA, en relació a la subvenció de la portada d’aigua en alta: comenta que 
l’ACA està mirant d’estalviar. Fa uns mesos va arribar una carta de revocació de la 
subvenció, a la que es varen fer al.legacions. Recentment, afegeix, hem rebut una carta 
de suspensió de la revocació perquè tenen intenció de fer un “pacte”, en el que 
l’Ajuntament, dels 300.000€ inicials, rebria “ni 30.000€”. A partir d’aquí s’obren dos 
vies, acceptar o anar a la via del contenciós. 
 
* Comenta, per últim, que li agradaria tenir un record per les víctimes dels incendis de 
l’Alt Empordà, solidaritzant-se amb els afectats i agrair l’esforç dels cossos i gent que hi 
ha participat. 
 
 
7.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervencions del regidor sr. Pinsach: 
 
*Comenta, en relació a la subvenció de l’ACA, que “lo de l’ACA ja es veia”, que ja 
n’havien parlat algun cop i que no es podia comptar amb els 300.000€. Afegeix que no 
aniria al contenciós, que agafaria la quantitat que ofereixen. 
 
*Comenta la pudor que recentment ha originat la “Nitris” de Vilablareix.  
El sr. Garcia li respon que l’Ajuntament va trucar i que (Vilablareix) havia donat un 
termini de 3 setmanes per corregir la situació. 
 
*Esmenta que la piscina vessa per la part d’abaix, pel terra moll que a darrera hi ha els 
vestidors. 
El sr. Alcalde respon que se’ls hi va dir al contractista, i que ho estan mirant. De 
moment, conclou, no s’ha firmat l’acta de recepció. 
Per últim, el regidor sr. Pinsach pregunta si s’han fet molts de carnets, a lo que els 
regidors sr.Garcia i sra. Vives responen “38 de familiars, 10 individuals i un treballador 
municipal”. 
 
Intervencions del regidor sr.Pinto: 
 
*Considera injust que l’ACA, a la que paguem cànon, que compta o ha comptat amb 
ingressos, i que el poble no ha de patir aquesta gestió. 
Es mostra favorable a la via contenciosa, afirmant que creu que ho tindríem guanyat, 
almenys la part executada. Conclou dient que donarien suport a la via contenciosa o 
negociar a l’alça. 
El sr. Mateu li respon que no hi ha per negociar. Afegeix que no només amb 
ajuntaments sinó que es la forma de fer ara de l’ACA. Ells volen reconèixer que ens 
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correspon uns 40.000€ aproximadament d’obra executada en termini, i treure el 30% 
aprox. 
 
Intervencions del regidor sr.López Pousa: 
 
* Comenta que la Diputació ha netejat la carretera de l’aeroport però no tot el camí. 
Afegeix que un nen va caure a les plantes. 
El sr. Castanyer li respon que s’informarà i dirà a la diputació. 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta-sis 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 


