
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 22 DE JUNY 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 vint-i-dos de juny 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 28 D’ABRIL 
DE 2016.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 28 d’abril de 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 unanimitat. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 1 DE 
JUNY DE 2016.  
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de juny de 2016. Sorteig 
Mesa electoral. 
 
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 unanimitat. 



  

 
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 146/2016 (25 d’abril de 2016) fins el número 236/2016 (15 de juny 
de 2016). 
 
La regidora sra. Belmar pregunta per les resolucions 147, 178 i l’aprovació de la 
realització de l’estudi de la via verda. 
Se li respon que la 147 eren factures endarrerides del supermercat, i que s’intentarà 
millorar la descripció en el full de resolucions, que la n.178 és la reparació causat del 
camió que va desfrenar, i per últim, la via verda, aniria del final de Vilablareix a 
darrera el polivalent. 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents. 
 
 
4.- ACORD VOTACIÓ I PROPOSTA DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU SUBTITUT 
D’AIGUAVIVA. 
 
 
Vist l’Acord que va adoptar 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 en la passada convocatòria, es va concloure sense acord suficient, i no es va 
obtenir la majoria absoluta de vots favorables necessària per al candidat que es 
presentà. 
 
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 les sol.licituds de Noemi Viso Rodríguez (n.276; 18 abril 2016), Mario 
Garcia-Risco Álvarez (n.282 de 20 d’abril 2016) i el sr. Pere Fabrega Vila (n.312 de 5 
de maig 2016).  
 
Estudiades les sol.licituds presentades 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”. 
 
 
La votació secreta conclou amb quatre vots pel sr. Mario Garcia-Risco Álvarez 
i tres vots per la sra. Noemí Viso Rodríguez. 
 
El candidat sr. Mario García-Risco Álvarez obté la majoria absoluta de vots 
requerida. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA N.41 REGULADORA DELS 
PREUS PÚBLICS PER A LA INSERCIÓ DE PUBLICITAT A LA REVISTA 
MUNICIPAL. 
 
Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 041 reguladora dels 
preus públics per a la inserció de publicitat a la revista municipal. 
 
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. 
 
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. 
 
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). 
 
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 
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 PROVISIONALMENT l’Ordenança Fiscal número 041, reguladora 
dels preus públics per a la inserció de publicitat a la revista municipal. 
 
SEGON.- 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 regidor sr.Bohigas presenta la proposta exposant que la comissió de festes ja no 
ingressa la publicitat i que aquest és l’instrument per a recaptar-ho i poder justificar 
els ingressos. 
Per altra banda, comenta que es mantenen els preus de sempre. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS D’AIGUAVIVA, FORNELLS DE LA SELVA, QUART I 
VILABLAREIX, PER AL FOMENT DE LES RELACIONS DE VEINATGE ENTRE ELS 
JOVES, EN RELACIÓ A LES PISCINES MUNICIPALS. 
 
Atès que els ajuntaments que tenen alumnes a l’INS Vilablareix (Aiguaviva, Fornells de 
la Selva, Quart i Vilablareix) mitjançant les regidories de joventut han estat en 
contacte i oferint activitats de forma puntual al centre des de febrer de 2009. 
 
Atès que és voluntat dels ajuntaments signants d’aquest conveni seguir oferint un 
suport a la tasca educativa de l’INS, i ampliar i fomentar les relacions de veïnatge dels 
joves al llarg de l’estiu, amb la possibilitat d’utilitzar les instal.lacions de les piscines 
municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, amb unes condicions 
avantatjoses.  
 
Vist que amb aquesta iniciativa, es pretén que els joves més enllà de la relació que 
creen a l’institut, mantinguin contacte i comparteixin estones de lleure a les diferents 
piscines municipals i alhora contribuir a la màxima dinamització dels equipaments 
municipals. 
 
És amb aquesta finalitat que s’estableix el present conveni de col.laboració que 
s’adjunta i que es destina a tots els joves dels municipis signants del mateix, amb 
indiferència del centre educatiu a on cursen els seus estudis.  
 
De conformitat amb l’exposat, les parts han convingut les condicions per a l’aprovació 
del conveni de col·laboració per al foment de les relacions de veïnatge dels joves, per 
la utilització de les piscines municipals que es formalitza mitjançant el conveni de 
col.laboració. 
 



  

Atesa l’aprovació dels preus de la taxa pel servei de piscina municipal d’Aiguaviva 
aprovats en sessió plenària de data 28 d’abril de 2016 i que aquest conveni de 
col.laboració incideix en els mateixos. 
 
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). 
 
Per part de la regidoria de Joventut es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments 
d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, per al foment de les relacions de 
veïnatge entre els joves. 
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- COMPROMÍS de fer front a les despeses que s’originin amb motiu d’aquest 
conveni. 
 
Quart.- COMUNICAR la present resolució als Ajuntaments de Fornells de la Selva, 
Quart i Vilablareix- 
 
 
El regidor sr. Bohigas presenta la proposta, comentant que la finalitat del conveni és 
que els nois i noies que compleixen els requisits puguin fer servir les 4 piscines si 
estan abonats en una d’aquestes. Serà per joves nascuts en els anys 1998-2003, i 
serà operatiu amb un carnet groc a partir del dilluns.  
La regidora sra. Belmar pren la paraula i comenta que li hagués agradat que s’hagués 
ampliat l’edat, ja que el cas de repetidors, per només un curs ja quedarien fora. 
Se li respon que un ajuntament dels firmants va voler incloure “tothom”, no només 
gent de l’institut, i per això es va triar el criteri d’edat. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7.-ACORD PREUS PÚBLICS ACTIVITATS 2016-2017. 
 
 
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. 
 
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 2016-2017, que són els següents: 
 
 
HIP-HOP HORARIS PREU 1 DIA  SETMANA PREU 2 DIES  SETMANA 

AIGUAVIVA ALTRES AIGUAVIVA ALTRES 

Minis DILLUNS  
17h a 18h  

15,00 20,00 ------ -------- 

The Feeling DIMARTS 
17,30h a 19h 
DIJOUS  
18h a 19h 

 
22,00 

 
27,00 

 
33,00 

 
38,00 

The Little 
Dream  

DIMARTS  
19h a 20,30h 
DIJOUS 
19h a 20h  

 
22,00 

 
27,00 

 
33,00 

 
38,00 

 
 
 
 

GIMNÀSTICA 
(Edat d’Or) 

20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys) 

IOGA/PILATES 
20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys 

TAEKWONDO 
25€/mes 
llicència federativa + 
assegurança: 40€/curs 

TEATRE 20,00€/mes 

BATUCADA 
Matrícula: 20,00€/curs 
Matrícula majors 17 anys: 
40,00€/curs 

 
 
*Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5€ mensuals 
a qualsevol de les activitats. No hauran de pagar aquest suplement els alumnes que 
vagin a l’Escola Vilademany.  
*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.”- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
El regidor sr.Bohigas esmenta que l’únic canvi són els preus del funky, sent els preus 
d’acadèmia més car i per motius de competència s’han d’equilibrar. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
8.-ACORD DEROGACIÓ “ORDENANÇA 034 REGULADORA DEL MERCAT 
MUNICIPAL A LA VIA PÚBLICA DEL MUNICIPI D’AIGUAVIVA” I ACORD 
APROVACIÓ INICIAL “ORDENANÇA 34 REGULADORA DE VENDA NO 
SEDENTÀRIA EN MERCATS DE MARXANTS A AIGUAVIVA”. 
 
 
Examinada l’Ordenança 034 reguladora del mercat municipal a la via pública del 
municipi d’Aiguaviva, i atès que segons el Decret 162/2015, de 14 de juliol de venda 
no sedentària en mercats de marxants, els ajuntaments que disposen d’ordenança 
municipal de venda no sedentària han d’adaptar-ne el contingut, abans del 16 de juliol 
de 2016. 
 
Atès el nou text que es proposa en la Ordenança 34 reguladora de venda no 
sedentària en mercats de marxants a Aiguaviva. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals 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.  
 
Atès que la regulació duta a terme en el reglament afecta a competències municipals 
establert en l’article 66 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya 
abans referit. 
 
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 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis de les Entitats Locals. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la derogació de l’Ordenança 034 reguladora del mercat municipal a 
la via pública del municipi d’Aiguaviva, fins avui vigent, de la totalitat del seu text. 
 
SEGON.- APROVAR INICIALMENT l’Ordenança 34 reguladora de venda no sedentària 
en mercats de marxants a Aiguaviva. 
 
TERCER.- 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. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LA PRESTACIÓ PÚBLICA DELS SERVEIS FUNERARIS. 
 
 
Els serveis mortuoris inclouen tant els serveis funeraris pròpiament com els serveis de 
cementiri i els serveis d’incineració o cremació, és a dir “les activitats des de la mort 
d’una persona fins el moment en què rep sepultura o és incinerada” com defineix la 
pròpia Comissió Nacional de la Competència. Comprenen, per tant,  activitats de 
diferent naturalesa: informació i assessorament, recollida i trasllat dels cadàvers, 
condicionament i tractament sanitari i estètic del cadàver, conservació i refrigeració 
del cadàver, subministrament de fèretres i urnes cineràries, enterrament i/o cremació, 
instal·lació de capelles ardents, organització de cerimònies, ornamentació fúnebre, etc.  
 
La dinàmica del mercat dels serveis funeraris presenta unes característiques 
particulars. La demanda és relativament estable i amb una baixa elasticitat respecte el 
preu. És una demanda forçosa i de primera necessitat, que es produeix de forma 
imprevista i que requereix una decisió ràpida en un moment de màxima emotivitat. A 
més, la manca d’experiència sovint suposa que la decisió de compra es prengui sense 
informació prèvia sobre aquests serveis i, per comoditat, cercant un proveïdor que 
ofereixi un servei integral. L’oferta es caracteritza per una certa atomització, tot i que 
cada vegada són menys les empreses petites i mitjanes que operen en àrees 
geogràfiques molt concretes i agafen força grans grups empresarials que 
s’expandeixen per bona part del territori. Alhora existeix un important grau de 
concentració del mercat. Concretament, l’any 2005 en un 84% dels municipis de 
Catalunya només estava autoritzada una sola empresa funerària. Les característiques 
de la demanda, fan especialment greu aquest context ja que limiten el dret a escollir 
tant l’empresa funerària com les prestacions concretes que es volen contractar i el 
preu dels diferents serveis.  
 
Aquest és també el context del nostre municipi on, la manca de serveis funeraris 
propis, fa que haguem de recórrer majoritàriament als serveis ofertats a Girona. A 
Girona una única empresa disposa d’autorització per a la prestació de serveis 
funeraris, essent l'única que hi presta aquests serveis. Això es veu agreujat per 
l’aplicació d’una ordenança caduca que limita de forma il·legal l’accés i l’exercici de 
l’activitat funerària a la ciutat.  
 
L’any 2010 el Decret Legislatiu 3/2010 modificava la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre 
serveis funeraris per adequar-la a la Directiva de Serveis 2006/123/CE. Aquesta 
modificació obliga a actualitzar de dalt a baix les normatives municipals ja que 
incompleixen principis bàsics de la legislació vigent limitant la competència i, en 
conseqüència, el dret d’elecció dels consumidors. En aquest sentit, la Llei 2/1997, 
d’una banda, marca clarament que cal respectar el principi d’eficàcia nacional de les 
autoritzacions obtingudes en altres municipis, és a dir qualsevol empresa autoritzada 
en qualsevol municipi de l’estat pot operar en tot el territori. De l’altra, limita molt els 
requisits que es poden exigir tant per l’obtenció d’autorització per prestar serveis 
funeraris com per a l’exercici de l’activitat que a més han de justificar-se com a 
necessaris i proporcionals. Així, per exemple, no tenen cobertura legal i han de ser 
eliminats de l’ordenança municipal, l’obligació de disposar d’un tanatori propi o la 
prestació d’aquest servei, el fet de disposar d’un local o oficina al municipi, l’exigència 



  

d’una experiència mínima en l’exercici de l’activitat o l’acreditació de solvència 
financera, entre d’altres.  
 
L’empresa que opera a Girona i Salt és la més gran del sector a Catalunya i a l’Estat 
Espanyol, una multinacional que va absorbir l’empresa familiar que històricament 
prestava aquests serveis a la ciutat. Aquesta situació de monopoli genera indefensió a 
la ciutadania que requereix aquests serveis i els porta a assumir preus desorbitats pel 
conjunt dels mateixos. Calculem que el cost real d’un enterrament (entès com el total 
dels serveis utilitzats) pels nostres conciutadans es troba habitualment entre els 5000 
i 7000€, podent ser superior però difícilment inferior a aquest rang. Un cost que 
supera de molt el d’altres municipis de Catalunya, especialment aquells on aquests 
serveis són de gestió municipal. L’elevat cost d’aquests serveis sovint també té a 
veure amb una manca de transparència i la generació de confusió per part de la 
mateixa empresa sobre quins serveis són realment necessaris, quins es poden 
contractar a altres empreses i sobre la diversitat de preus, així com amb les 
limitacions pel que fa als estàndards de luxe dels serveis. Això és especialment 
important en el context en què es requereixen com hem descrit amb la demanda.  
La garantia del principi d’universalitat obliga a les empreses a prestar aquests serveis 
de forma gratuïta a les persones que ho requereixin per manca o insuficiència de 
mitjans econòmics determinant-ho l’Ajuntament a partir d’un informe dels serveis 
socials municipals. Aquests casos, però, són força excepcionals. Això fa que bona part 
de les famílies hagin d’assumir uns preus molt més alts del que poden assumir i es 
veuen obligades a endeutar-se per aquest motiu. 
 
Les iniciatives empreses des de diversos sectors a la ciutat de Girona i la repercussió 
mediàtica que han obtingut han demostrat l’existència, a més, d’una demanda social 
en el sentit de reduir la despesa que suposa tot el que comporta la mort d’un esser 
estimat i cal treballar urgentment per garantir-ho. La prestació dels serveis funeraris a 
nivell públic en règim de lliure concurrència amb el sector privat amb qualsevol de les 
fórmules de gestió previstes per la llei, és l'única forma de poder-ne fixar els preus i, 
per tant, l'única garantia per a la ciutadania de disposar d’uns bons serveis a preus 
ajustats. Per això els proposants d’aquesta moció apostem per la progressiva plena 
municipalització dels serveis, al mateix temps que proposem solucions a curt termini 
que permetin superar les dificultats actuals en pro del bé públic.  
 
Per tot això, es proposa al ple municipal l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Que el nostre Ajuntament es posicioni a favor de la prestació pública de 
serveis funeraris de forma conjunta amb altres municipis del nostre entorn.  
 
SEGON.- Demanar a l’Ajuntament de Girona i a l’Ajuntament de Salt que abans de 
finalitzar el primer semestre de 2016 impulsin i liderin un espai de treball entre els 
municipis interessats per valorar i decidir quins serveis i amb quina fórmula de gestió 
són els més adients per garantir a la ciutadania que pugui disposar d’uns serveis de 
qualitat a preus ajustats. 
 
TERCER.- A través dels diversos mecanismes de què disposa el nostre Ajuntament, 
facilitar informació actualitzada i entenedora sobre la legislació vigent en matèria de 
serveis funeraris i en especial dels drets i deures dels usuaris, les empreses que els 
ofereixen al municipi i els catàlegs de serveis i preus de les mateixes.  
 
QUART.- Traslladar aquests acords a tots els municipis de la Comarca del Gironès.  
 



  

CINQUÈ.- Traslladar aquests acords a Mèmora Serveis Funeraris (Girona) exigint que 
compleixi la normativa sobre serveis funeraris, especialment allò referent a publicitat 
dels serveis i preus així com a permetre el lliure accés als tanatoris de Girona i Salt a 
altres operadors amb el cobrament corresponent pel servei.   

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
10.- MOCIÓ DE SUPORT A “LA MARXA SOM” A AIGUAVIVA. 
 
La Marxa Som (www.lamarxasom.cat) és una caminada popular que recorrerà totes 
les comarques del Principat de Catalunya el juny i juliol de 2016 en 4 columnes que 
confluiran a Montserrat el 31 de juliol, seguint l’itinerari de la ruta de senderisme 
cultural El Camí (www.elcami.cat).  

Es tracta d’un exercici de participació que, a més de recórrer el país físicament, 
organitzarà assemblees a les poblacions per recollir la veu de cada municipi en relació 
al model de democràcia participativa que volem, a fi d’implicar tota la societat en un 
país i un món millors i per a tots. 

La Marxa Som, com a moviment transversal de país, està integrada per totes aquelles 
persones, organitzacions i administracions que s’hi vulguin adherir i que hi vulguin 
participar. 

A nivell operatiu, està coordinada per l’associació Pas: Amics d’El Camí -Serveis de 
Participació i Sostenibilitat, entitat que coordina la ruta nacional EL Camí per la qual 
transcorrerà La Marxa Som, alhora membre del projecte Reinicia Catalunya 
(www.reiniciacatalunya.cat).  

El Camí és una ruta de senderisme cultural que, amb un traçat continu i senyalitzat, 
enllaça camins i rutes existents de totes les comarques i illes de parla catalana, 
permetent conèixer vivencialment la cultura, la història, el paisatge i les gents de cada 
terra.  

El Camí és un projecte col·laboratiu que es va iniciar l'any 2003, consta d’uns 5.000 
km i més d’11.000 amics del Camí. Compta amb el reconeixement dels Parlaments de 
Catalunya i de les Illes Balears com a projecte d’interès general pel país des del punt 
de vista cultural, social i turístic. 

Atès que la Marxa Som es durà a terme els mesos de juny i juliol de 2016 seguint 
l’itinerari d’El Camí, recorrent a peu totes les comarques del Principat de Catalunya. 

Atès que el moment històric que vivim com a país demana d’instruments d’abast 
nacional que facilitin la participació de tota la població en els afers públics. 

Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva compta entre els seus compromisos i objectius el 
foment de la participació ciutadana i la millora dels actuals reptes socials i nacionals, 
en pro d’una societat més justa, pròspera i sostenible. 

Atès que la Marxa Som pretén ser un instrument de democràcia participativa al servei 
del país, un exercici de llibertat i un instrument més per assolir la plenitud nacional de 
forma col·lectiva. 

Atès que tothom qui vulgui podrà participar en la Marxa Som de diferents maneres: 

a. Formant grups locals d’acollida (GLA) per acollir l’arribada de la Marxa, preparar 
actes culturals i lúdics, l’allotjament i els àpats. 



  

b. Caminant les etapes que cadascú esculli segons la pròpia capacitat, voluntat i 
disponibilitat. 

c. Participant a les assemblees locals per opinar sobre el model de país que volem. 

Atès que la Marxa Som està previst que passi pel municipi d’Aiguaviva el dissabte 2 de 
juliol de 2016.  

Per tot això, sol·licitem al Ple Municipal l’aprovació dels següents: 

 

ACORDS 

 

PRIMER. - L’Ajuntament d’Aiguaviva s’adhereix formalment a la Marxa Som perquè 
considera que és un esdeveniment d’interès públic, perquè contribueix a la vertebració 
del país i perquè fomenta la democràtica participativa. 

SEGON.- L’Ajuntament d’Aiguaviva es compromet, dins les seves possibilitats i 
disponibilitat en les dates que es celebri, a facilitar a la organització de l’esdeveniment 
les infraestructures i serveis necessaris, per al bon funcionament de la Marxa Som, 
com ara:  

• Facilitar als organitzadors la preparació de la logística i organització dels àpats 
populars pels marxaires, en cas de realitzar-se’n. 

• Cessió gratuïta d’espais per realitzar les assemblees participatives i, en el seu cas, 
facilitar el procés participatiu per garantir-ne la qualitat i la participació de tothom. 

• Difondre la participació en La Marxa Som entre la seva població i el teixit econòmic 
local a través dels mitjans de què disposi. 

• Facilitar la senyalització de l’itinerari d’El Camí al seu terme municipal i nucli urbà.  

TERCER. - L’Ajuntament d’Aiguaviva es compromet a fomentar aquest recolzament 
entre els municipis de la seva comarca i a coordinar-s’hi en allò que calgui. 

QUART.- Traslladar aquests acords a l’organització de La Marxa Som 
(info@lamarxasom.cat), al Consell Comarcal del Gironès, a presidència de la Diputació 
de Girona, a presidència del Parlament de Catalunya i a Presidència del Govern de la  
Generalitat de Catalunya.  

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
 
12.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-5 maig: assisteix amb la regidora sra. Vives a una jornada d’informació sobre 
contaminació lumínica organitzada per la Generalitat. 
 
-22 maig: participa a la festa de la gent gran. 



  

-27 de maig: assisteix a la Sitja de Fornells, per l’entrega de diplomes de l’institut. 
 
-11 juny: assisteix a l’actuació de l’escola de música del Gironès a l’Auditori.  
 
-19 de juny: assisteix al campionat de petanca. 
 
-21 de juny: rebuda d’Alcaldes firmants del conveni de la piscina (carnet groc) 
 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Pregunta per el programa “Aiguaviva llegeix” i la seva durada. 
El regidor sr.Bohigas li respon que ha durat 3 mesos, i que més endavant es valorarà 
per l’any vinent però que la seva durada eren 3 mesos. 
Afegeix que el que s’ha aprofitat, de material, està a Ca la Neus. 
La regidora sra. Belmar pregunta per un punt de lectura a la piscina, i el regidor sr. 
Bohigas li respon que ho han pensat, i que han de veure com fer-ho.. 
 
*Tanques contenidors escombraries. 
El sr. Alcalde li respon que tanques cada cop n’hi ha menys, però que ja ho miraran. 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui pregunta i comenta les següents 
qüestions: 
 
*Desbrossament, pel que fa a parcel.les i franges. 
Se li respon que pel que fa a les parcel.les ja s’han enviat els requeriments, i que les 
franges de protecció, el Consell comarcal ha de fer les comunicacions als obligats. 
 
*Bar piscina. Va quedar desert el concurs. 
El sr. Mateu li respon que no va entrar ningú i el concurs va quedar desert.  
Afegeix que en el nou plec el cànon era lliure, és a dir, que podia anar d’un euro a 
10.000€, el que fos, però no va entrar ningú. Seguidament es va contactar amb 
empreses de màquines expenedores, i un dilluns varen venir tres persones 
interessades. A partir d’aquí, diu, vàrem valorar una persona que té experiència en 
bars i va sortir això, fent un contracte de serveis. Ells pagaran la llum, no nosaltres, 
comenta. 
 
*Tancament piscina el 31 d’agost. Diu que molta gent demana que sigui el proper 11 
de setembre. 
El sr. Alcalde respon que efectivament, un veí va entrar una primera instància sense 
firmes, i una segona amb les firmes. Comenta que les demandes anteriors era obrir 
abans, ja que el setembre no hi anava ningú. 
Afegeix que dependrem molt del temps, i que onze dies obertura representa uns 
3000€. 
La piscina, comenta, que ja és deficitària de per si, i els abonaments es fan calculant 
una previsió d’ingressos. Conclou que no hem dit si o no, que ja ho valoraran però que 
no és gratuït.  
El sr. Pinsach respon que s’hauria de preveure de cara a l’any que ve. Obrir abans, 
però caps de setmana.  



  

El sr. Alcalde li respon que ja es va obrir abans per les tardes, que és complicat 
complaure a tothom, i que també s’ha de tenir en compte que allargar el setembre és 
modificar contractes ja signats. 
 
*Pregunta pel Decret 235, de l’escenari del col·legi i Sant Joan. Diu que l’Ajuntament 
ja té un escenari per muntar. 
El sr. Mateu li respon que en tenim però és molt gran, i diuen que costaria molt de 
muntar, i tallaria el pas. Per altra banda, aquest que es contracta és més petit, i ja fa 
uns anys que es ve contractant. I, per últim, que ja el vindran a muntar i treure. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta 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 
    


