
  

SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 2 de MARÇ DE 2016 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a dos de març de 2016. 
 
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 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 DE 
DESEMBRE DE 2015.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 23 de desembre de 2015. 
 
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 per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors del PIA, 
del regidor d’UMdC i la regidora d’ERC-AM, i el vot en contra de la regidora de CiU i del 
regidor d’ERC-AM. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 7 DE 
GENER DE 2016. PRESSUPOST 2016 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 7 de gener de 2016. Pressupost 
2016. 
 
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 per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors del PIA 
i el regidor d’UMdC, i el vot en contra de la regidora de CiU i dels dos regidors de ERC-
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 468/2015 (22 desembre de 2015) fins el número 65/2016 (25 de 
febrer de 2016). 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEFINITIVA DELS PLÀNOLS DE DELIMITACIÓ D’AIGUAVIVA 
DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS FORESTALS EN LES 
URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ, LES EDIFICACIONS I LES 
INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS. 
 
Atès el que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de 
disposar d’un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual 
ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 
Atès el que disposen els articles 13 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis, desenvolupa la regulació dels Pla 
de Prevenció d'Incendis Forestals per als Ajuntaments.  
 
Atès que la Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals 
en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats 
en terrenys forestals ha estat modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, 
de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i ha creat noves 
obligacions per als ajuntaments. 
 
Vist que la llei és d'aplicació a tots els terrenys que es trobin en terrenys forestals o 
dins la franja de 500 metres de distància d'aquests i, abans de la modificació de 2014, 
imposava obligacions a les urbanitzacions sense continuïtat amb trama urbana i 
edificacions aïllades, excepte les que estan destinades al sector primari. La modificació 
amplia el seu àmbit a tots els nuclis urbans i urbanitzacions i edificacions aïllades que 
es trobin en terrenys forestals o dins la franja de 500 metres de distància d'aquests 
sense excepcions. Per tant, la modificació és molt important ja que multiplica els 
subjectes obligats a complir les determinacions de la llei. 
 
Atès que la primera obligació directa de l'Ajuntament és la redacció i aprovació del 
plànol de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per aquesta llei, que és l'instrument que defineix els subjectes 
obligats i les finques afectades pels treballs de realització de franges de protecció. 
 



  

Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de març de 2015, d’oferiment 
d’assistència tècnica als ajuntament dels municipis de menys de 20.000 habitants per 
a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la Llei 5/2003.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 24 de març de 2015 l’Ajuntament d’Aiguaviva va 
sol·licitar l’assistència tècnica per a la redacció o actualització dels plànols de 
delimitació a la Diputació de Girona.  
 
Vist que en data 1 de juny de 2015 l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona 
va atorgar l’assistència tècnica.  
 
Vist els plànols i documents d’acompanyament que ha realitzat el Consell comarcal del 
Gironès a petició de la diputació de Girona per al municipi d’Aiguaviva.  
 
Atesa l’aprovació inicial en data 23 de desembre de 2015 pel plenari municipal, la 
publicació de l’edicte corresponent en el BOP n.6 de data 12 de gener de 2016, i 
l’exposició pública dels documents durant 20 dies sense que s’hagin presentat 
al.legacions. 
 
Vist l’informe favorable de la Direcció General de Forests (Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca i Alimentació, de data 10 de febrer de 2016), rebut en data 23 de 
febrer de 2016 (R.E. n.133) 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar DEFINITIVAMENT els plànols de delimitació per Aiguaviva de les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions afectades per 
la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis forestals en les 
urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en 
terrenys forestals.  
 
Segon.- Establir que els propietaris de parcel·les urbanes i d’edificacions i 
instal·lacions aïllades determinades al plànol de delimitació són els subjectes obligats 
per la Llei 5/2003 a complir les determinacions d’aquesta respecte la prevenció 
d’incendis. 
 
Tercer.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la 
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 
 
Quart.- Establir que les parcel·les urbanes, edificacions i instal·lacions aïllades 
beneficiades per les franges de protecció són les que figuren dins dels sectors grafiats 
com a polígons obligats a protegir al plànol de delimitació i que llurs propietaris han de 
fer-se càrrec de les despeses derivades de l’obertura i manteniment de les franges de 
protecció de que es beneficien. 
 
Cinquè.- Determinar que la servitud forçosa prevista per la Llei 5/2003 s’estableix 
sobre els terrenys forestals grafiats al plànol de delimitació en què s’han de fer les 
franges de protecció. 
 
Sisè.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal. 
 



  

Setè.- Determinar que el traçat dels polígons obligats així com el traçat de la franja 
exterior de protecció poden estar subjectes a revisió i modificació mitjançant projectes 
executius o qualsevol altre tipus de document aprovat per l’ajuntament. 
 
Vuitè.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament, al taulell d’edictes i 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Novè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d’Acció Territorial de 
Medi Ambient, i al Consell Comarcal del Gironès. 
 
Desè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ, 
RESPECTE L’EXPEDIENT D’ALTERACIÓ DE TERMES SEGUIT AMB EL MUNICIPI 
DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 
 
Atès que en data 2 de febrer mitjançant comunicació rebuda electrònicament, en 
relació a l’alteració de termes entre els municipis de Riudellots de la Selva i Aiguaviva 
(exp. M-89), informen que per poder continuar amb la tramitació és necessària la 
designació de la Comissió de Delimitació, per a posteriorment, dur a terme les 
operacions de fitació, d’acord amb l’article 33 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, 
pel qual es regula la constitució i demarcació territorial dels municipis, municipals 
descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. 
 
Atès el que determina les disposicions de l’art. 28 del Decret 244/2007, de 6 de 
novembre, pel qual es regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, 
de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya i per 
tal de possibilitar la continuació de les actuacions corresponents en l’expedient indicat, 
no havent nombrat una nova Comissió Municipal de Delimitació després de la 
renovació del Consistori municipal. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- DESIGNAR els membres que seguidament s’indiquen per a que integrin la 
Comissió Municipal de Delimitació, respecte l’expedient seguit amb el municipi de 
Riudellots de la Selva (MM-151): 
 
Sr. Joaquim Mateu Bosch, Alcalde. 
Sra. Marta Vives Albertí, regidora medi ambient. 
Sra. Montse Belmar López, regidora. 
Sr. Lluís Buch Serra, arquitecte municipal. 
Sr. Ignasi Prádanos Duran, Secretari municipal. 
 
 
SEGON.- Comuniqui’s aquesta resolució a les persones afectades, al Departament de 
Governació i Relacions Institucionals i al municipi veí, per a coneixement i continuació 
dels tràmits oportuns. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 



  

 
 
6.- APROVACIÓ EXPEDIENT RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDIT 
N.1/2016 
 
Atès que existeixen obligacions procedents d’exercicis tancats pendents de reconèixer 
i liquidar segons s’acredita en l’Informe de Regidoria de 16 de febrer de 2016; 
 
Vist  l’informe de la Intervenció municipal de data 16 de febrer de 2016 en el qual 
s’acredita l’existència de crèdit suficient i adequat per fer front a les esmentades 
obligacions  així com la idoneïtat del present procediment; 
 
De conformitat amb l’article 60.2 del RD 500/ 1990, de 20 d’abril, pel qual es 
desenvolupa el capítol I del títol VI del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes 
Locals, el qual estableix la competència del ple per l’aprovació dels expedients de 
reconeixement extrajudicial de crèdits; 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, 
 
ACORDS: 
 
PRIMER.- Sense perjudici de les responsabilitats que es puguin derivar de la 
realització de despeses al marge del procediment legalment establert, aprovar 
l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits núm. 01/2016 per un import 
total de 47.333,68€, el qual comprèn les següents despeses procedents d’exercicis 
tancats: 
 
 

DATA CONCEPTE IMPORT PARTIDA 
31.12.2015 RESTABLIMENT EQUILIBRI ECONOMIC 

FUNCIONAMENT LLAR INFANTS MUNICIPAL 
CURS 2014-2015 

21.675,50 323.47102 

31.12.2015 LIQUIDACIO COST DIFERENTS SERVEIS I 
DESPESES MANTENIMENT URB. CAN JORDI 
2014 

24.204,57 151.21000 

23.12.2015 ENLLUMENAT PUBLIC URB. MAS ALIU 
PERIDODE (31.08.2015 A 31.10.2015)  

1.387,16 165.22100 

31.12.2015 8 GARRAFES D’AIGUA BEGUDA DD 18,9l I 
GOTS TRANSPARENTS 

66,95 920.22699 

 TOTAL RECONEIXEMENT  47.333,68  
 
 
 
SEGON.- Aplicar els respectius imports de les despeses descrites a les partides 
pressupostàries del pressupost 2016 definitivament aprovat  indicades en el quadre 
expressat a l’apartat anterior.  
  
TERCER.- Procedir al corresponent registre comptable i prosseguir  la tramitació 
ordinària del procediment de despesa fins al pagament de les expressades obligacions. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA, el regidor d’UMdC, la regidora de CiU i la regidora d’ERC-AM, i 
l’abstenció del regidor d’ERC-AM. 



  

 
 
7.- ACORD APROVACIÓ CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ LLAR 
D’INFANTS; CURS 2016-2017. 
 
Atès el conveni de 31 d’agost de 2009 entre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’ajuntament d’Aiguaviva, i d’acord amb el que estableix el 
Reglament regulador de la prestació del servei de la llar d’infants municipal 
d’Aiguaviva. 
 
Sent necessari establir les dates del procés de preinscipció i matriculació de la llar 
d’infants municipal, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
 
Primer.- Aprovar el següent Calendari del procés de preinscripció i matriculació per 
l’any 2016: 
 

Del 18 al 27 d’abril. 

 
Confirmació de plaça pels nens i nenes matriculats durant el curs 2015-2016 i 
que volen continuar en el centre. 
Els nens i nenes matriculats actualment disposen automàticament de plaça pel 
curs 2016-2017. Per tant per la previsió de places vacants pel curs 2016-2017, 
caldrà que confirmin la seva plaça durant aquest període. 

 
29 d’abril 

 
Es farà pública l’oferta de places vacants. 

 
Del 2 al 13 de maig 

 
Període de presentació de sol.licituds. 

 
20 de maig 

 
Publicació de la llista d’admesos, segons criteris del Reglament Regulador de la 
Prestació del Servei de la Llar d’Infants Municipal d’Aiguaviva. 

 
23 al 26 de maig 

 
Període de reclamacions a la llista d’admesos. 

 
30 de maig 

 
Resolució de les reclamacions i publicació de la llista definitiva dels admesos. 

 
Del 6 al 10 de juny 

 
Formalització de la matrícula 

 
 
Segon.- Donar la publicitat oportuna del present acord. 
 



  

La regidora sra. Gómez fa ús de la paraula per presentar la proposta d’acord i 
comenta que, respecte la llar d’infants, s’obrirà p-0 a partir de l’abril. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS LLAR D’INFANTS; CURS 2016-2017. 
 
Atès que segons l’article 47 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), l’establiment o modificació dels preus 
públics correspondrà al Ple de la corporació. 
 
Atès que els preus públics no tenen naturalesa de tributs. 
 
Vist que per que fa al seu procediment d’aprovació, serà el propi dels preus públics, 
regulat en el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 la Llei 30/1992, de 26 de 
novembre de Règim Jurídic Comú de les Administracions Públiques i del Procediment 
Administratiu comú (LRJPAC). 
 
Entenent que aquesta modificació no altera l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics per la llar d’infants curs 2016-2017, que 
estableixen les tarifes llistades seguidament: 
 
 
Veïns empadronats a Aiguaviva.        
Preu 
Quota mensual                                                                                            150 € 
Matrícula                                                                                                      80 € 
Quota mensual per reserva de plaça                                                               50 € 
 
Treballadors al municipi o altres.        
Preu 
Quota mensual                                                                                            170 € 
Matrícula                                                                                                       90 € 
Quota mensual per reserva de plaça                                                                50 € 
 
Altres:           _____          
Preu 
Quota mensual                                                                                            170 € 
Matrícula                                                                                                       90 € 
Quota mensual per reserva de plaça                                                                50 € 
 
 
Altres quotes generals:         _________                     
Preu 
 
Servei Bon dia mensual (8h-9h; servei amb un mínim > 5 nens diaris)               50€ 
Servei Bon dia mensual (8,30h-9h)                                                                  30€ 
Servei Bon dia esporàdic (8,30h-9h)                                                                 3 € 



  

Dinar mensual                                                                                             120 € 
Dinar diari                                                                                                      7 € 
Pack 3 dies dinar (tres dies per setmana)                                                         72€ 
Berenar mensual                                                                                            29 € 
Pack 3 dies berenar (tres dies per setmana)                                                      18€ 
Berenar esporàdic                                                                                            2 € 
Material:                                                                                                       45 €  
 
Preu nadons (p-0) (empadronats a Aiguaviva):                                               160 € 
Preu nadons (treballadors o altres):                                                               185 € 
  
*A partir segon nen: 10% de descompte sobre la quota mensual. 
 

SEGON. Aquest preu públic serà d’aplicació a partir del proper mes de setembre per al 
curs 2016/2017 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.  

TERCER.- Publicar el present acord en la forma legalment establerta 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD VOTACIÓ I PROPOSTA DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU SUBTITUT 
D’AIGUAVIVA. 
 
 
Vist l’Acord que ha adoptat la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Catalunya de data 1 de desembre de 2015, registrada en data 10 de desembre de 
2015 (R.E. 1071) en relació a la finalització de la vigència del nomenament del Jutge 
de pau substitut d’aquest municipi. 
 
Atès que s’ha de procedir a la renovació del Jutge de Pau substitut, de conformitat 
amb l'art. 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per haver transcorregut el període 
reglamentari de les seves funcions. 
 
Atès el que disposen els articles 4-7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats 
de Pau. 
 
Vist l'informe de Secretaria que consta en l’expedient. 
 
Atès que s’ha donat publicitat a la convocatòria per a la renovació del càrrec indicat, i 
s’han presentat la sol.licitud del sr. Francesc Sancho Melian. 
 
Estudiada la sol.licitud presentada en termini i ponderant les diferents circumstàncies 
personals i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de Jutge de Pau substitut, i 
considerant que reuneixen els requisits legals necessaris. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- Celebrar la votació per a resoldre el procés i proposar l’elecció pel termini 
de quatre anys pel càrrec de Jutge de Pau substitut pel candidat que obtingui la 
majoria absoluta dels vots. 
 



  

SEGON.- Trametre l’acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de partit, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya”. 
 
 
En el debat de la proposta, el sr. Pinsach fa ús de la paraula i pregunta si el candidat 
és del poble, al que se li respon que no. 
 
La proposta d’acord obté els vots desfavorables del regidor d’UMdC, la 
regidora de CiU i els regidors d’ERC-AM, i l’abstenció del tres regidors del 
PIA. 
 
La proposta d’acord no obté la majoria absoluta de vots favorables de 
membres del plenari que exigeix la normativa aplicable. 
 
 
10.- RATIFICACIÓ DECRET ALCALDIA NÚM. 58/2016, DE DATA 19 DE FEBRER, 
PEL QUAL ES SOL.LICITA A XALOC LA DEFENSA JURÍDICA DAVANT LA 
JURISIDICCIÓ CONTENCIOSA-ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓ AL RECURS 
NÚM. 117/2016-P INTERPOSAT PER TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA. 
 
Vist el decret d’Alcaldia número 58/2016, de data 19 de febrer, pel qual es sol.licita a 
l’Organisme autònom XALOC l’assumpció de la defensa jurídica davant la jurisdicció 
contenciosa-administrativa, en totes les instàncies judicials, del procediment 
contenciós-administratiu interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA SA contra 
l’Ajuntament d’Aiguaviva en relació a la “Taxa per aprofitament especial del domini 
públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interès 
general” per a l’exercici 2016, amb la referència de recurs número 117/2016-P. 
 
Vista la notificació rebuda en data 17 de febrer de 2016 (R.E. n.117) per la que el 
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (Secció Primera de la Sala Contenciosa-
Administrativa) comunica el Recurs 117/2016–P interposat per TELEFÓNICA MÓVILES 
ESPAÑA SA contra l’Ajuntament d’Aiguaviva, en relació a l’Ordenança Fiscal 09 Taxa 
per aprofitament especial del Domini Públic Local, a favor d’empreses explotadores de 
serveis de subministraments d’interès general. 
 
Atès l’acord de delegació a Diputació de Girona (XALOC) de facultats de gestió, 
inspecció i recaptació d’ingressos de la Taxa d’aprofitament especial de domini públic 
local a favor d’empreses explotadores dels serveis de subministrament d’interès 
general, que s’aprovà en sessió plenària municipal de data 23 de setembre de 2010, i 
que suposà una ampliació de la delegació acceptada per Ple de la Diputació de Girona 
el 23 de gener de 2007 i formalitzada en conveni subscrit en data 27 de febrer de 
2007. 
 
Atès que s’entén necessari que existeixi una coordinació i continuïtat entre les 
funcions a dia d’avui delegades a XALOC en relació a la taxa i la tramitació en via 
judicial, en concret a la jurisdicció contenciosa administrativa, que se’n derivin. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 58/2016, de data 19 de febrer pel qual es 
sol.licita a l’Organisme autònom XALOC l’assumpció de la defensa jurídica davant la 
jurisdicció contenciosa-administrativa, en totes les instàncies judicials, del 
procediment contenciós-administratiu interposat per TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA 



  

SA contra l’Ajuntament d’Aiguaviva en relació a la “Taxa per aprofitament especial del 
domini públic local a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament 
d’interès general” per a l’exercici 2016, amb la referència de recurs número 117/2016-
P. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a XALOC i a qui pugui resultar interessat. 
 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula per comentar que l’any passat ja varem modificar 
ordenança de la taxa d’aprofitament corresponent perquè ens havien presentat 
recursos contenciosos-administratius. Després, Xaloc va proposar modificacions. 
Demanem a XALOC que portin la defensa jurídica del cas. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT DE FUNCIONAMENT DE 
LA COMISSIÓ MUNICIPAL DE FESTES D’AIGUAVIVA. 
 
Atès el projecte de Reglament de funcionament de la Comissió Municipal de Festes 
d’Aiguaviva, que té l’objectiu de crear un òrgan d’assessorament, coordinació, debat, 
consulta i presa de decisions, amb l’objectiu d’afavorir la participació ciutadana en la 
organització de determinades festes locals i tradicionals al poble d’Aiguaviva. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals i reglaments és una competència 
atribuïda al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 52.2 d) i 
el procediment està establert en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
El regidor de Cultura proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament de funcionament de la Comissió 
Municipal de Festes d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de 
reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà 
definitiu.” 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula per comentar, en relació a la proposta, que 
després de la dissolució de la Comissió de Festes, presenta un intent de donar 
continuïtat sota la cobertura de l’Ajuntament. Comenta que vol donar una entitat (a la 
Comissió de Festes), i poder difondre la participació ciutadana en la mateixa. A través 
del Reglament, diu, la Comissió passarà a ser un organisme de l’Ajuntament, però 
desvinculat del personal polític, ja que el regidor de festes no en seria president.  
En relació al Reglament, explica que la idea és que es reguli mínimament, també la 
designació de càrrecs, i que tothom hi pugui participar. L’Assemblea tindria dret a 
admissió i a exclusió dels membres. 
 
El regidor sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que no sap si hi haurà gaire gent 
que vulgui entrar a la Comissió. Creu, diu, “que us esteu equivocant”, afegint que la 



  

gent que col.labora és perquè vol tenir una aportació, però no amb imposicions. 
Pregunta si hi ha gaire gent apuntada, i comenta que creu que primer s’hauria de tenir 
a la gent, i explicar la proposta. Afegeix que la festa major, la realitat, no té a veure 
amb el que s’escriu aquí, i reitera que primer saber la gent, llegir i si els hi sembla bé, 
després aprovar el Reglament. 
La regidora sra. Simon diu que pensa igual que el sr. Pinsach en relació a la proposta 
d’acord. 
 
El sr. Pinsach segueix dient que la Comissió de Festes ha de ser gent, no “ser membre 
de”, ja que això no és l’Ajuntament de Girona. Diu que la Comissió ha de ser una 
branca de l’Ajuntament, al que el regidor sr. Bohigas li respon que això (reglament) 
vincula la Comissió de Festes amb l’Ajuntament, sent el reglament un marc per 
començar. 
Finalment, el regidor sr. Pinsach comenta que s’ha de saber quanta gent vindrà, i que 
proposa “deixar-ho sobre la taula”. 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que ens imaginem que s’apuntin dues 
persones, de què serviria el Reglament amb els càrrecs que hi diu.  
 
S’acorda per unanimitat retirar el punt de l’ordre del dia. 
 
 
12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
12.1: PROPOSTA D’ACORD D’ADHESIÓ A LA TERCERA PRÒRROGA DE L’ACORD 
MARC DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS 
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU (Exp. 
2012/01). 
 
Atès la comunicació electrònica rebuda en data 29 de febrer per part de l’ACM. 
 
ANTECEDENTS 
 
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat,  destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa 
Endesa Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en 
data 19 de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 
31 de març de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen: 
 
 
Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Euros/ kW i any 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

174,136 135,304 81,077 Sublot 1 (3.0A) 15,754249 9,452549 6,301700 

  152,356   Sublot 2 (2.1A) 35,517224     

177,553   86,943 Sublot 3 (2.1 DHA) 35,517224     

  150,938   Sublot 4 (2.0 A) 21,893189     

183,228   63,77 Sublot 5 (2.0DHA) 21,893189     

 



  

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc 
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.  
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la 
modificació del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la 
incorporació de la tarifa de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris 
que tot seguit s’indiquen: 
 
 
Preus terme de Potència 
  
T.A.(*) P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A 25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000 
6.1 17,683102 8,849205 6,476148 6,476148 6,476148 2,954837 
(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).  

 
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense  IVA) 
  

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 
3.1A TP-DH3C 138,231 119,319 85,149 0,000 0,000 0,000 
6.1 TP-DH6B 171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520 

 
 
 
Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta 
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia 
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze 
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat 
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.  
 
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta 
d’acord relativa a la segona pròrroga i la cessió a l’Associació Catalana de Municipis i 
Comarques (ACM) de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze mesos, des de l’1 
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga i la cessió dels contracte a l’ACM la qual va mostrar 
la seva conformitat dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
Cinquè.- En data 25 de març, el plenari municipal d’Aiguaviva acorda l’adhesió a la 
segona pròrroga de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les 
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de 
dotze mesos, que va des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016. 
 
Cinquè.- En data 19 de febrer de 2016, l’ACM ha aprovat la proposta d’acord relativa 
a la tercera pròrroga de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb 
destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de nou mesos, des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, havent- se notificat prèviament a 
l’adjudicatària l’oferta de pròrroga la qual va mostrar la seva conformitat dins el 
període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.  
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 



  

Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord 
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens 
locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del 
contracte. 
 
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula 
l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als 
ens locals de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels 
contractes derivats de l’Acord marc. 
 
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual 
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic  (TRLCSP) pel que fa a 
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del 
contracte dels corresponents documents contractuals. 
 
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels 
contractes. 
 
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions 
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de 
l’Ajuntament. 
 
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret 
assenyalats anteriorment, es proposa que aquest Ajuntament  
 
 
 
ACORDI 
 
Primer.- Aprovar la urgència de la proposta. 
 
Segon.- Que l’Ajuntament d’Aiguaviva s’adhereix a la tercera pròrroga de l’Acord 
marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya 
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de nou mesos, que va des de l’1 
d’abril de 2016 al 31 de desembre de 2016, amb les següents condicions 
econòmiques: 
 

Terme d´energia Terme de potència 

       Preus (€/MWh) Preus (€/kW i any) 

P1 P2 P3 P1 P2 P3 

115,002 96,809 69,217 Sublot 1 (3.0A) 40,728885 24,437330 16,291555 

  141,560   Sublot 2 (2.1A) 44,444710     

163,494   85,352 Sublot 3 (2.1 DHA) 44,444710     

  125,265   Sublot 4 (2.0 A) 42,043426     

144,809   65,076 Sublot 5 (2.0DHA) 42,043426     
 
Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les 
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui 



  

dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme 
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia. 
 

PREUS ENERGÍA  (€/MWh) 
T.A. PRODUCTE P1 P2 P3 P4 P5 P6 

3.1A TP-DH3C 100,866 88,530 68,709   -   -   - 
6.1 TP-DH6B 114,754 97,365 92,471 78,696 75,889 64,956 

 
 
Tercer.- Autoritzar a l’ACM l’accés a les dades de subministrament elèctric d’aquest 
ens local a efectes exclusius de seguiment i control del contracte pel bon fi de la seva 
execució. 
 
Quart.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, a l’Associació 
Catalana de Municipis i Comarques (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Cinquè. Notificar aquest acord a Endesa Energia, SAU (Av. Vilanova 12, 08018, 
Barcelona) com empresa adjudicatària del contracte derivat de l’Acord marc de 
subministrament d’electricitat.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.2: MOCIÓ SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT SANITARI. 
Secretari 

 
Vista la moció de la CUP aprovada per unanimitat en el Ple de la Diputació de Girona el 
dia 16 de febrer de 2016, notificada telemàticament a l’Ajuntament en data 26 de 
febrer de 2016. 
 
El dia 14 de gener d'enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió 
Sanitària Girona de l'antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, a 
la nova, Transport Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta d'una adjudicació per 10 anys 
amb un import anual pel transport urgent de 16.975.572,89 euros i una tarifa de 
38,62 euros pel no urgent. 
El procés d'adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents motius: 
les successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i 
l'accidentada forma com s'ha dut a terme el traspàs malgrat el temps transcorregut 
des de l'adjudicació. 
 
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de 
vehicles i d'hores de servei a costa de personal sanitari: s’han substituït ambulàncies 
amb possibilitat de transportar i tractar persones malaltes 'in itinere' i amb una 
plantilla completa (metge, infermera i tècnic), per Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR), 
amb només metge i tècnic i sense possibilitats de transportar pacients. 
 
L'ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s'ha suprimit una ambulància de 
Suport Vital Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i 
posar-ne un VIR a Salt. Tampoc a poblacions com Anglès i Maçanet de la Selva, amb 8 
hores diàries de disminució del servei, ni a d'altres costaneres com l'Escala, l'Estartit i 
Palafrugell, on es suprimeixen els reforços d'estiu. Les protestes del personal i de la 
ciutadania registrades al Baix Empordà denuncien aquests retalls, així com la 
destrucció de l'equip metge-infermera-tècnic, per quant rebaixa la qualitat de 
l'assistència.  



  

 
En efecte, aquest nou model ha estat durament criticat, entre altres, pel Col·legi de 
Metges de Girona, per quant sembla més dissenyat per a l'àmbit urbà que no pas per 
a les nostres contrades, per quant en casos com el del Baix Empordà pot comportar 
retards de 20 o 25 minuts en l'arribada del metges a poblacions com Calonge, Castell-
Platja d'Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro, i per les conseqüències que 
pot tenir el treball separat de metge i infermera. Aquesta separació és especialment 
greu des de la promulgació del “Real Decreto 954/2015, de 23 de octubre, por el que 
se regula la indicación, uso y autorización de dispensación de medicamentos y 
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros” que ha inestabilitzat 
el paper de la infermeria i que, malgrat el recurs compromès per part del nou Govern 
de la Generalitat, és plenament vigent. 
Secretari 
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va 
comunicar l’antiga empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que 
s'havien de realitzar efectivament. Aquest hauria impedit una programació adient, 
provocant llargues hores d'espera dels usuaris del transport ordinari, les protestes dels 
quals recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que poques vegades es 
transformen en reclamacions reglades. I hauria provocat la necessitat d'augmentar la 
necessitat d'ambulàncies, fet que justificaria les grans deficiències en el 
condicionament de les bases, els locals i els vehicles, que clarament estan 
incomplint els plecs de l'adjudicació. L’estat de moltes ambulància no és l’adequat 
per garantir amb condicions el servei a prestar: on no falta calefacció falta telèfon o 
qualsevol mena de material, o altres deficiències tècniques d'uns vehicles reciclats, 
com el despreniment de peces del vehicle. 
 
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta 
exclusivament el lot de la Regió Sanitària Girona, que s’ha de subsanar. 
 
Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent 
 
ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la urgència de la proposta de moció. 
 
Segon.- Instar al Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, 
aporti les seves alternatives per tal de resoldre l'actual situació d'absoluta 
irregularitat. 
 
Tercer.- Instar al Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou 
model de Transport Sanitari Integral, esmenant les modificacions i deficiències 
detectades. 
 
Quart.-. Fer tramesa d’aquest acord al Departament de Salut i al CatSalut. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
13.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 



  

-26 gener: assisteix a una reunió informativa sobre FUE (finestra única empresarial), 
que és una de les coses que hem d’anar posant, i que permet als promotora 
d’activitats iniciar-la més ràpida (presentant declaració responsable en el cas 
d’activitats iniqües o comunicació prèvia. Busca simplificar sobretot les activitats, 
tramitant tot des de la FUE. També pel que fa a la llei de la transparència, o inventari 
municipal, tenim personal preparat i amb ganes, i haurem d’anar posant les coses. 
 
-27 de gener: es reuneix amb el sotsinspector dels Mossos, en la visita periòdica 
d’informe de delictes. Comenta l’anul.lació de la patrulla de proximitat degut a la 
manca d’efectius. Afegeix que el número de delictes era un pèl més baix però després 
es va produir robatori al c/Llevant. 
 
-5 de febrer: participa en una reunió amb tècnics sobre el POUM a Urbanisme 
(Girona), amb la presencia del subdirector general. El POUM s’havia d’aprovar 
provisionalment el passat desembre, després al febrer i sembla que podria anar al mes 
d’abril. Comenta que “volen retallar coses i coses” i que degut al temps que passa, 
alguna empresa no pot ampliar. Conclou que suposa que algun moment s’acabarà, 
però canviaran una sèrie de coses. 
 
 
*Informa sobre un vídeo que circula a internet sobre Mas Roc, que deixava la fàbrica 
Bellsolà com contaminant. Després amb els tècnics i les analítiques varen donar bé, 
dins els paràmetres, igual que la depuradora, sent el problema que feia temps que no 
plovia. 
 
*Ha participat en Consell d’Alcaldes del Consell comarcal amb el president Puigdemont 
i amb el president de la Diputació de Girona, Pere Vila. Comenta que el primer va 
sol.licitar col·laboració en el futur, i el segon va mostrar preocupació per alguns acords 
polítics que preveuen la desaparició de les diputacions. 
 
*En relació als guardons i medalles de l’esport, pregunta si alguna persona major de 
60 anys podria ser proposada per al premi. 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidor sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Pregunta per la zona propera a l’escola bressol, on hi ha un a senyal de prohibit 
animals en parc infantil, quan no hi ha parc infantil, i es planteja la possibilitat de 
traslladar el parc del carrer del Pou (cementiri). 
El sr. Alcalde li respon que haurem de mirar si els aparells estan normalitzats per 
depèn de quina edat siguin els nens usuaris, ja que ens hem d’adaptar a la normativa.  
 
*Pregunta pel “tema del Güell” (baixada cap a Can Mau). 
El sr. Alcalde i la regidora sra. Vives responen que està net, que ha fet un canvi 
important, i que encara s’ha de fer alguna actuació més. 
 
*Comenta problema d’aparcament que pateix en el carrer Escoles, en que es 
produeixen situacions de no poder treure el cotxe de casa seva perquè avis o 
responsables dels nens del col.legi, bloquejant el pas amb els seus vehicles. 
El sr. Alcalde li respon que no disposem de policia municipal per anar multant, i que és 
un tema de civisme. Es valorarà fer circulars informatives al respecte. 



  

 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les següents 
qüestions: 
 
*Pregunta sobre el decret de la suspensió de l’obra de nau carrer Osona. 
El sr. Alcalde li respon que hi ha un expedient en tramitació, i que es va fer un 
expedient sancionador. Afegeix que fa un temps es va anar amb els Mossos 
d’Esquadra, que tampoc donen solució per paralitzar l’activitat. 
 
*Pregunta sobre els decrets de pagaments a l’empresa Construccions Fusté. 
El sr. Alcalde li respon que es tracta de la 2a fase del nou cementiri municipal, que es 
confia posar en servei aquest any. 
 
*Sol·licita veure actes de les comissions de govern, per veure els temes tractats. 
El sr. Alcalde li respon que les sol·liciti a les oficines municipals i que se li facilitaran 
quan vulgui. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i 
trenta-set un 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 
    


