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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 4 DE DESEMBRE 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 quatre de desembre 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. Pinsach. 
 
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 23 
D’OCTUBRE  DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 d’octubre 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 sis regidors presents. 
 
 
 
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 310/2014 (22 d’octubre de 2014) fins el número 361/2014 (28 de 
novembre de 2014). 
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Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
 
3.- ACORD ADHESIÓ SERVEI E.FACT DEL CONSORCI D’ADMINISTRACIÓ 
OBERTA DE CATALUNYA. 
 
Atesa la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació 
del registre comptable de factures en el Sector Públic en el seu art. 4 obliga a l'ús de 
la factura electrònica dins l'àmbit de les Administracions Públiques a partir del 15 de 
gener de 2015.  

Atès que el consorci AOC (Consorci Administració Oberta de Catalunya) posa a la 
disposició de les Entitats Locals catalanes el servei de factura electrònica (e.FACT) un 
sistema de recepció de factures electròniques per part dels  proveïdors, aconseguint 
els beneficis lligats als procediments de facturació (estalvi de costos, agilització i 
homogeneïtzació de processos) i contribuint a l'impuls i a la difusió de l'ús de la 
factura electrònica a Catalunya. Aquesta eina donarà compliment a l'art. 4 de la llei 
25/2013 i la conseqüent ordre que desenvolupa les condicions tècniques i funcionals 
que ha de tenir el Punt General d'Entrada de Factures Electròniques. (Ordre 
HAP/1074/2014, de 24 de juny.)  

Atesa la recomanació des del Pla d'Assistència Comptable de XALOC per a que 
formalitzem l'Alta al Servei e.FACT, i que aquest servei ha estat declarat punt general 
d’entrada de factures electròniques de la totalitat del sector públic de les 
administracions catalanes (Acord del govern de la Generalitat 151/2014, d’11 de 
novembre). 

Amb l’aprovació d’aquest acord, el servei e.FACT es converteix en el punt d’intercanvi 
de factures amb l’Administració General de l’Estat a través de la plataforma FACe, 
garantint-ne la interoperabilitat i l’enviament bidireccional de factures. 

Ates l’interès d’aquesta corporació, dins el context actual de les noves tecnologies de 
l’informació i les comunicacions, pretén oferir a la ciutadania serveis amb tramitació 
electrònica i d’aquesta manera facilitar una Administració més propera i accessible.  
 
Vist l’article 53.1.a i 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.- ADHERIR-SE al servei de recepció de factures per via electrònica; Servei 
e.FACT. 
 
SEGON.- Donar el consentiment per a la recepció de factures o documents 
substitutius per mitjans electrònics d’acord amb l’article 17 del RD 1496/2003, de 28 
de novembre, que aprova el Reglament pel que es regulen les obligacions de 
facturació. 
 
TERCER.- Emplenar, desar i enviar les dades del formulari de sol.licitud i trametre-la 
al Consorci AOC a través de l’EACAT. 
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El sr. Alcalde comenta que l’acord deriva de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, 
d’impuls de la factura electrònica, que obliga al ús de la factura electrònica a partir del 
proper 15 de gener. 
Afegeix que la generalitat ha creat e.FACT, que estarà coordinat amb FACe, la 
plataforma de l’estat, i que els obligats a lús de la factura electrònica seran les 
Societats anònimes i limitades. Per altra banda, comenta que es poden excloure les 
factures d’import fins a 5.000€, cosa que es disposarà en els propers pressupostos 
municipals. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD RATIFICACIÓ DISSOLUCIÓ DEL CONSORCI DE LA CROSA. 
 
 
Vist l’acord d’aprovació de la dissolució del Consorci de la Crosa atès que no es 
considera necessària la seva continuïtat i com a conseqüència de l’aplicació de la Llei 
de Racionalització i Sostenibilitat Local, que en data 20 de novembre de 2014 va 
prendre el Consell Plenari del consorci de la Crosa, i que consta en acta de la reunió 
del consell plenari. 

Vista la quota de liquidació que correspon a Aiguaviva. 

Atès que el romanent de tresoreria positiu es destinarà a l’execució de l’obra de 
restauració del molí de les fonts de Salitja i que el consorci renuncia als drets de la 
subvenció del PUOSC 2012/987 per import de 104.295,60 euros i els cedeix a 
l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar perquè executi el projecte de restauració del molí de 
les fonts de Salitja. 

Vista la regulació sobre consorcis locals continguda als articles 87 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, 269 a 272 del Text Refós de la 
Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (DL 2/2003, de 28 d’abril) i els articles 
113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les 
administracions públiques de Catalunya.  

Atès que d’acord amb l’article 29 dels Estatuts del Consorci de la Crosa, la dissolució 
del  Consorci s’ha d’adoptar per acord unànime dels ens consorciats.  

De conformitat amb l’article 324.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis de les Entitats Locals de Catalunya 
(ROAS), l’acord de dissolució l’adoptarà el seu òrgan superior de govern i haurà de ser 
ratificat pels òrgans competents dels seus membres.  

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.- RATIFICAR l’acord de dissolució del Consorci de la Crosa que aprovà el 
Consell Plenari del mateix en data 20 de novembre de 2014. 
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SEGON.- Comunicar el present acord al Consorci de la Crosa. 

 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que era una cosa anunciada, especialment 
amb la nova llei de racionalització i sostenibilitat local, que ha complicat la vida dels 
consorcis. La Crosa, diu, es mantenia pels tres ajuntaments implicats que ajudaven, 
però es va prendre aquesta determinació que es pretén ratificar. 
 
Pel que fa als boscos terapèutics, comenta que hi ha una esperança, malgrat el 
problema és que la propietat és privada, però sembla, que se’n faria càrrec la 
Diputació i el senyor Jaume Hidalgo. Sembla, conclou dient, que volen fer una prova 
pilot allà, en una part de La Crosa. 
 
El sr. López Pousa fa ús de la paraula i comenta que ha fet estudi al respecte des de la 
unitat d’investigació del Santa Caterina, i es va fer des de l’àrea de Medi Ambient de la 
Diputació de Girona. Comenta que interessa el tema dels boscos, en línia al turisme 
saludable que es promou en països com Alemanya, Canadà o Japó. 
 
Afegeix que els estudis demostren que els boscos són terapèutics a partir dels 100 
anys, per les substàncies que alliberen, i que els boscos en qüestió pertanyen a molts 
propietaris. La Diputació, diu, s’ha compromès a fer una inversió per netejar i arribar a 
acords amb els propietaris, i potser hotels o entitats privades podrien intervenir, en la 
línia de Japó i el turisme “terapèutic”, i que creu que seria molt positiu conservar La 
Crosa com a bosc terapèutic.  
 
 
El sr.Alcalde afegeix que sembla que molts dels propietaris estarien d’acord. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD ADHESIÓ AL PROJECTE COMARCAL DE PREVENCIÓ I PAL.LIACIÓ 
DE LA POBRESA ENERGÈTICA. 
 
 
Atesa la comunicació en data 31 d’octubre de 2014 (Registre entrada 1067), per part 
del Consell Comarcal , on s’informa que el passat 8 d’octubre el Consorci de Benestar 
Social Gironès-Salt i el Consell Comarcal del Gironès van presentar el Projecte 
comarcal de prevenció i pal.liació de la pobresa energètica, al Consell d’Alcaldes del 
Consell Comarcal. 
 
Atès que els principals objectius d’aquest projecte són la realització d’una prova pilot 
per implementar mesures de prevenció a les llars amb pobresa energètica; la creació 
de la Taula comarcal contra la pobresa energètica, per potenciar i coordinar l’acció 
conjunta de tots els agents socials, econòmics i de l’Administració implicats en aquesta 
tasca; i la formació i assessorament dels equips dels Serveis Bàsics d’atenció social de 
la comarca per atendre persones en aquesta situació. 

Atès que aquest projecte s’inicia com a prova pilot a partir del darrer trimestre de 
2014 i el 2015, durant la qual es realitzaran avaluacions in-situ de les llars en situació 
d’impagament de subministrament bàsics o de pobresa energètica amb persones 
vulnerables, i en les que es duran a terme petites millores en l’enllumenat, aïllament, 
etc alhora que s’assessorarà en bones pràctiques per redur el consum energètic i es 
millorarà la contractació dels subministraments si escau. 
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Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Projecte comarcal de 
prevenció i pal.liació de la pobresa energètica que es duu a terme des del Consorci de 
Benestar social Gironès-Salt i del Consell Comarcal del Gironès, en les condicions 
establertes en la declaració d’adhesió expressa. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell comarcal del Gironès i al Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt. 
 

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
 
No n’hi ha. 
 
 
7.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-24 d’octubre: assisteix al pregó de les festes de Girona. 
 
-27 d’octubre: assisteix al dinar de fires que organitza l’Alcalde de Girona. 
 
-29 d’octubre: assisteix a la Missa de Sant Narcís i a la inauguració de l’exposició “de 
l’obrador al Valuart” al Museu d’història. Aquell mateix dia també assisteix a la Fira 
agrícola i comercial, que compta amb la presencia del Conseller Puig. 
 
-5 de novembre: Participa en una reunió amb alcaldes a les Bernardes de Salt per les 
votacions 9N. 
 
-6 de novembre: assisteix a la xerrada que té lloc a la Universitat politècnica en 
relació a la factura electrònica. Assisteix a l’entrega de premis de riscos laborals que 
celebra el col.legi d’enginyers. 
 
-9 de novembre: es va votar a l’Ajuntament. Agraeix la col.laboració als voluntaris. 
 
-19 de novembre: assisteix a l’entrega dels premis el setè cel a l’ajuntament de Salt. 
 
-20 de novembre: participa a l’assemblea del Consorci de la Crosa, on es decideix la 
seva dissolució. 
 
-30 de novembre: assisteix a la missa solemne a Aiguaviva, on va venir el Bisbe, que 
va fer entrega de la parròquia. 
 
-3 de desembre: participa en la gravació d’un programa a Televisió de Girona. 
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*Informa que degut al temps, “que està boig”, ens hem vist afectats per inundacions 
als baixos del polivalent, amb uns 35 cm d’aigua i fang acumulada. Comenta que la 
reixa, amb la llevantada, les fulles que tapen les reixes, i la durada de les pluges 
aquest cop no ha filtrat l’aigua. Que el tub de la Torrentera no està previst per engolir 
tanta aigua, i que la brigada porta dies netejant. 
També, conclou, diversos camins del municipi s’han vist afectats per les pluges. 
 
*El 13 de desembre es farà concert al polivalent per part de “Solistes de l’Empordà”, 
sobre “1714, la música de la nostra història”. 
 
*El 14 de desembre és el dia de la Marató. 
 
*Es preveu que les llums de nadal s’activin el dia 13 de desembre. 
 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.López Pousa, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
 
*Pregunta si es farà algun recapte d’aliments. 
La regidora sra. Vives li respon que va tenir lloc el passat dissabte, entre pluja, pel 
banc d’aliments i que a Aiguaviva es varen recaptar un total de 385 kg. 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
trenta 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 
    


