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A Aiguaviva, a setze de març de 2017. 
 
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 amb l’excepció del sr. Josep Pinsach 
(ERC-AM) que excusa la seva presència per motius personals.  
 
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 12 DE 
GENER DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 12 de gener de 2017. 
 
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 dels presents. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 
26 DE GENER DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 26 de gener de 2017. 
 
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 dels presents. 
 
 
3.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER 
L’ALCALDIA DES DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A 
LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ACTUAL. 
 



Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des 
de la data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de 
convocatòria de l’actual , ha dictat els següents decrets i resolucions: 
 
Des del número 10/2017 (9 de gener de 2017) fins el número 94/2017 (9 de 
març de 2017). 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents.  
 
 
4.- ACORD ADHESIÓ AL SISTEMA D’INFORMACIÓ TERRITORIAL SITMUN. 
 
 
El Servei de Promoció Econòmica-Diplab ve realitzant en els darrers anys diversos 
programes i activitats adreçats principalment al desenvolupament del territori, al 
treball en xarxa, desenvolupament eines pròpies com el XIFRA, per tal de 
proporcionar dades actuals als municipis de la demarcació de Girona. 
 
Per acord de ple de data 20 de maig de 2014, la Diputació de Girona va aprovar 
l’adhesió d’aquesta a la Xarxa Europea SITMUN, per fer un pas endavant en la 
voluntat de servei als municipis gironins i oferir un sistema d’informació territorial 
que incorpori totes les dades del XIFRA així com d’altres dades alfanumèriques 
que puguin ser georeferenciades. 
 
Et projecte SITMUN, elaborat conjuntament amb el Gobierno de Cantabria, el 
Consorci d’Informàtica Local de Mallorca, el consell Insular de Menorca, la 
Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de les Illes Balears i la 
Associação de Municipios da Terra Quente Transmotana, sota la coordinació de la 
Diputació de Barcelona, es va presentar al programa d’iniciativa comunitària 
Interreg III B SUDOE a través del qual es va obtenir el finançament FEDER. La 
Diputació de Barcelona, com a entitat coordinadora, va ser l’encarregada de la 
definició i redacció del projecte, de la seva gestió econòmica i de la coordinació 
dels diversos interlocutor participants en el projecte; i finalment, va assumir la 
responsabilitat financera i jurídica davant l’Autoritat de Gestió corresponent. 
 
SITMUN posa a disposició dels ajuntaments, i altres entitats locals, cartografia 
produïda per diferents administracions, de forma homogeneïtzada i/o 
harmonitzada a escala provincial, a través d’un mòdul visualitzador que permet la 
consulta, l’anàlisi i la impressió d’informació relacionada amb el territori. 
 
SITMUN és doncs, una plataforma de gestió de la informació territorial que 
permet la integració de la informació cartogràfica disponible amb la informació 
pròpia de les corporacions locals independentment del model de dades o del 
sistema de gestió de cada ens local. El sistema es gestionat des del servei de 
promoció econòmica-Diplab de la Diputació de Girona. 
 
SITMUN es va dotant de noves funcionalitats que complementes les existents, 
una d’aquestes iniciatives és el manteniment distribuït d’informacions 
geogràfiques, entre les quals hi ha la base de dades municipals de carrers i 
adreces, l’inventari de serveis i equipaments o bé, la gestió de llicències d’obres, 
informacions de competència municipal. 
 
El Sistema d’Informació Territorial Municipal SITMUN-Girona va néixer per donar 
resposta a necessitats comuns dels ens locals de la demarcació en matèria de 
sistemes d’informació geogràfica (SIG), especialment als que disposen de pocs 
recursos, amb la intenció de facilitar-los el coneixement, anàlisis i gestió del 
territori. 
 
Per a poder desenvolupar el projecte SITMUN, es proposà la creació d’una Xarxa 
Local SITMUN-Girona i l’aprovació d’un protocol d’adhesió, 



 
La Xarxa Local SITMUN-Girona es proposa com a instrument per promoure l’ús 
dels sistemes d’informació geogràfica com a eines per a la gestió territorial, i 
alhora promoure l’intercanvi d’experiències dins el món local, i a la qual s’han 
d’adherir els ens destinataris per rebre assistència a la gestió geogràfica local. 
 
La implantació de SITMUN a la Diputació de Girona preveu tres supòsits. Per una 
banda dóna servei als ajuntaments i altres entitats locals de la demarcació de 
Girona (extranet), d’altra banda dóna servei com a eina de consulta internament 
(intranet), i a més ofereix al ciutadà (internet) les funcions de visualització, de 
superposició, d’anàlisi i d’impressió. 
 
Aquesta iniciativa està d’acord amb la Llei 11/2007, sobre accés electrònica dels 
ciutadans als Serveis Públics, on s’impulsa la reutilització d’aplicacions i 
transferència de tecnologies entre administracions. 
 
Atès les obligacions dels membres adherits: 
 
-Lliurar a la Diputació els fitxers tant gràfics com alfanumèrics susceptibles a ser 
incorporats al SITMUN, en el format i estructura que estableixi la Diputació. La 
incorporació de la cartografia a la plataforma SITMUN no comportarà canvi de 
titularitat. 
 
-Depurar i mantenir la base georeferenciada d’adreces, tant el nom del carrer 
com de número de portal, ja sigui mitjançant la tramesa de la informació 
mitjançant el format d’intercanvi establert per la Diputació o bé a través del 
mòdul d’actualització d’informació que la Diputació 4 posa al seu abast. La 
codificació i estructura s’adequarà al que estableixin per normativa les 
administracions de rang superior, fent especial èmfasi al que disposi l’INE 
(Institut Nacional d’Estadística), a través del Reglament de Població. L’ens 
destinatari es compromet a l’actualització del carrerer tant a nivell gràfic com 
alfanumèric i a informar a la Diputació de la finalització dels treballs de depuració 
inicials.  
 
-Informar a la Diputació de Girona dels usuaris que han d’accedir a la plataforma 
SITMUN, especificant els diferents tipus d’accés (consulta, manteniment, 
descàrrega,...).    
 
-Comunicar a la Diputació de Girona  totes les baixes dels usuaris autoritzats o 
qualsevol canvi en el seu correu electrònic, als efectes de no dificultar la tramesa 
de comunicats.    
 
-Comunicar a la Diputació de Girona qualsevol anomalia que detectin a la 
informació incorporada, per tal de facilitar�ne la seva depuració, tenint en 
compte però, l’any en què ha estat realitzada. L’ens destinatari serà el 
responsable de les inexactituds que puguin causar danys a tercers. 
No fer un mal ús de la informació que pugui estar al seu abast a través del 
SITMUN i respectar els usos limitats mitjançant convenis amb altres entitats 
propietàries de les dades incorporades o, en el seu cas, obtenir l’autorització 
corresponent. 
 
-Garantir el compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
Protecció de Dades Personals (LOPD) a què està subjecta la informació 
alfanumèrica, si s’escau, i el Text Refós de la Llei de Propietat Intel∙lectual (LPI), 
aprovat pel RDL 1/1996, de 12 d’abril, a què està subjecte la cartogràfica, 
d’acord amb els extrems fixats en les clàusules tercera (“Qualitat de les dades”) i 
quarta (“Protecció de dades de caràcter personal”). 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 



PRIMER.- Aprovar l’adhesió de l’ajuntament d’Aiguaviva al sistema d’informació 
territorial SITMUN. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a la Diputació de Girona i organismes 
interessats. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA, PER 
AL DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ AL 
GIRONÈS 2016. 
 
 
Vist el conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’ajuntament d’Aiguaviva, per al desenvolupament del Programa Treball i formació 
al gironès 2016. 
 
Atès que en data 9 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va 
publicar l’Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre, del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'aproven les 
bases reguladores per a la concessió de subvencions per al programa de Treball i 
Formació.  
 
Que en data 10 de novembre de 2016, el Servei d'Ocupació de Catalunya va 
publicar la Resolució TSF/2496/2016, de 3 de novembre, del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, per la qual s'obre 
la convocatòria per a l'any 2016 per a la concessió de subvencions per al 
Programa de Treball i Formació.  
 
Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i els Ajuntaments de la 
comarca participar en l'esmentada convocatòria, afavorint la inserció laboral i la 
millora de l'ocupabilitat de les persones en situació d'atur de la comarca, amb 
l'oferiment d'una experiència laboral i formació transversal. 
 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès plantejà la realització de 3 projectes dins 
el programa Treball i Formació 2016:  
 
- Agents cívics per a la millora de la recollida de residus i de la convivència 
ciutadana: Es proposa la contractació d'un equip d'agents cívics amb l'objectiu de 
fer arribar a la ciutadania, a través de campanyes i actuacions a peu de carrer, 
missatges per aconseguir millores en la gestió de residus, la neteja viària i la 
convivència ciutadana en general.  
TASQUES:  
 
* Informació, sensibilització i promoció d'actituds cíviques.  
* Foment d'accions de bona convivència, respecte entre ciutadans, sobretot entre 
població nouvinguda.  
* Bon ús dels equipaments públics, espais públics, zones verdes i del mobiliari 
urbà.  
* Prevenir accions d'incivisme respecte a béns privats (cartells, adhesius, 
pintades,....)  
* Disseny i execució de campanyes de sensibilització encaminades a la millora, la 
sensibilització i la preservació del medi ambient i l'entorn natural del municipi.  
* Control del trànsit en els horaris d'entrada i sortida dels escolars.  



* Informació dels drets i deures dels ciutadans en referència a l'ordenança de 
convivència i normativa municipal.  
* Informació dels serveis i activitats que promou l'ajuntament i/o el Consell 
Comarcal.  
* Petites tasques de manteniment en relació al mobiliari urbà i equipaments 
públics.  
* Xerrades informatives i actuacions de dinamització dirigides a la gent gran en 
relació a aspectes del dia a dia i d'interès comú.  
* Informar, sensibilitzar i fomentar la separació de residus per a la recollida 
selectiva i l'ús correcte dels contenidors/cubells.  
* Fomentar l'ús de la deixalleria, detectar abocaments incontrolats i donar avís 
als serveis de recollida.  
* Sensibilitzar i informar sobre la tinença responsable d'animals de companyia. 
Informar de l'obligatorietat de recollir els excrements dels animals.  
 
Equip de suport a la neteja d'espais municipals: Es tracta d'una brigada que 
treballaria donant suport a les tasques de neteja dels espais naturals i urbans del 
municipi. En funció de les necessitats de cada municipi es tractaria de personal 
que treballarà en un sol municipi o bé en varis municipis de la comarca sempre 
sota la direcció del Consell Comarcal del Gironès.  
 
TASQUES:  
* Escombrat manual de voreres, places públiques, recollida de brossa de petites 
dimensions, neteja d'escorcells, embornals, buidatge de papereres.  
* Neteja de vials, cunetes, pistes, camins i espais verds, desbrossaments.  
* Recollida de fulles.  
* Retirada de cartells i adhesius en fanals i espais públics no permesos.  
* Neteja i revisió de la senyalització viària i turística.  
* Revisió i repintat dels contenidors de residus, així com neteja i manteniment de 
l'entorn de les àrees d'aportació de residus.  
* Revisió, manteniment i neteja de les deixalles municipals.  
* Suport als equips mixt de neteja viària, en especial l'equip mecanitzat amb 
màquina escombradora.  
* Neteja del mobiliari urbà i grafits.  
* Neteja de parcs infantils.  
 
L’últim projecte és: informadors/auditors energètics, que no va ser sol.licitat. 
 
L'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre 
l'Ajuntament d' Aiguaviva i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar 
conjuntament el projecte "Treball i Formació al Gironès 2016" emmarcat dins el 
programa de Treball i Formació d'acord amb l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de 
novembre i la Resolució TSF/2496/2016,de 3 de novembre. 
 
Atès que les obligacions de l’Ajuntament inclouen: 
  
- Nomenament d'un responsable tècnic que es farà càrrec de la correcta 
planificació i control continu de l'execució de les tasques assignades pel Consell 
Comarcal del Gironès a la persona o persones beneficiaries contractades per al 
desenvolupament del projecte Treball i Formació.  
- Col·laborar en el procés de selecció de les persones que hauran d'ocupar els 
llocs de treball sol·licitats.  
- Desenvolupar el projecte d'acord amb la resolució d'atorgament del SOC.  
- Vetllar per l'aprovisionament de tot el material fungible necessari per al 
desenvolupament de les tasques encomanades pel Consell Comarcal del Gironès.  
- Vetllar per tal que la persona contractada pugui desenvolupar les seves tasques 
de manera correcta i amb les mesures de seguretat i higiene adequades.  



- Col·laborar amb el Consell Comarcal del Gironès en la definició de les tasques 
concretes a realitzar en el municipi als efectes d'integrar-les al programa Treball i 
Formació al Gironès 2016.  
- L'Ajuntament haurà d'avançar al Consell Comarcal del Gironès, amb l'antelació 
suficient, l'import corresponent de les nòmines i de la quota patronal de la 
Seguretat Social dels treballadors, si el Servei d'Ocupació de Catalunya no abona 
prèviament aquest import. Si aquesta incidència es produeix, en el moment en 
què el Consell Comarcal rebi l'import de la subvenció del Programa, compensarà 
a l'Ajuntament per l'import aportat.  
- L'Ajuntament es farà càrrec de totes les despeses no subvencionables del 
programa o que a conseqüència de verificacions administratives, fins i tot 
posteriors a la finalització del Programa, hagin estat revocades i aquesta 
revocació no hagi estat responsabilitat directa del Consell Comarcal.  
- L'Ajuntament es farà càrrec de les despeses derivades del projecte i assumides 
pel Consell Comarcal del Gironès, relacionades amb despeses de gestió 
corresponents a gestoria, prevenció de riscos laborals, accident laboral i malaltia 
professional, assegurança de responsabilitat civil i accidents, vestuari i equips de 
protecció individual (llevat que l'ajuntament n'assumeixi directament la despesa) 
i despeses de dietes i desplaçaments de les persones participants en el projecte; 
despeses salarials i de Seguretat Social de la persona treballadora durant el 
període de baixa laboral, inclosos els que no suposen comunicat mèdic de baixa, 
tant si és per malaltia o accident comú, com per malaltia o accident professional 
o per maternitat o paternitat.  
Aquestes despeses seran comunicades a l'Ajuntament un cop finalitzat el projecte 
mitjançant una liquidació.  
- En cas de ser coneixedor d'alguna baixa o incidència per part de la persona 
beneficiària del programa, l'Ajuntament haurà d'informar al Consell Comarcal del 
Gironès amb la màxima celeritat. 
 
Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del 
sector públic, referent als convenis. 
 
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), pel 
que fa a aquests convenis. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’ajuntament d’Aiguaviva, per al desenvolupament del programa treball i 
formació al gironès 2016. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
TERCER.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que el conveni s’ha d’aprovar, i que 
l’agent cívic, que es reparteix en diversos municipis, ja ha plegat. Per la seva 
part, la persona que farà suport a la neteja municipal, la tindrem 6 mesos. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI ENTRE L’ESCOLA DE 
MÚSICA DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A LA 
IMPLANTACIÓ D’UNA AULA DE MÚSICA (CURS 2016-2017) 
 



Atès el conveni entre l’escola de música del gironès (Organisme Autònom del 
Consell comarcal del Gironès), i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació 
d’una aula de música, signat el 9 de juliol de 2008, mitjançant el qual l’Ajuntament 
posava a disposició de l’escola de música un local adequat. 
 
Atès la addenda marc a dit conveni per al curs 2016/2017. 
 
Atès que la Generalitat de Catalunya durant aquests darrers anys ha estat 
finançant les escoles de música públiques i l'EMG se n'ha estat beneficiant; 
 
Atès que aquest fet està generant greus problemes per a la viabilitat de l'EMG i per 
a la seva tresoreria (a l'hora de fer front als pagaments ordinaris de personal, 
proveïdors...) i, sobretot, de finançament en la gestió econòmica de l'escola; 
 
Atès que tot plegat ha fet reconsiderar el finançament de l'EMG.  
 
Atès que es necessari concretar l’aportació econòmica dels Ajuntaments per 
garantir la viabilitat del model d’escola mitjançant una addenda al conveni entre 
l’Escola de Música del gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació d’una 
aula de música de l’ EMG al municipi. 
 
En conseqüència, i d’acord amb el contingut de l’acord aprovat pel consell rector de 
l’ EMG el passat 13 de desembre de 2016, es proposa al ple l’adopció dels 
següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el contingut de l'addenda al conveni entre l'Escola de Música del 
Gironès (organisme autònom del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament 
d’Aiguaviva per a la implantació d'una aula de música, establint pel curs 2016-
2017, l’import de 980€ com a aportació per part de l’Ajuntament d’Aiguaviva al 
finançament de l’Escola de música del Gironès i la quantitat extraordinària 
addicional per import de 298,39€. 
 
SEGON. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde-president 
per a la signatura de l'addenda i de quants documents siguin necessaris per a 
l'execució d’aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell comarcal i l’escola de música del 
Gironès. 
 
La regidora sra. Gómez fa ús de la paraula per exposar que altre cop s’ha de 
renovar, i que augmenta lleugerament la partida, en quasi 300€, degut a que la 
Generalitat ha tornat a retallar ajudes a escoles de música. El positiu, afegeix, és 
que s’ha doblat el número d’alumnes, de mitja dotzena aprox. a catorze. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ 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.  
 
Vist l’article 3 de 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, modificada per la Llei 2/2014, del 27 
de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que 
regula les obligacions mesures de prevenció d’incendis forestals  
 
Atès l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei determina 
que els Ajuntaments han d’elaborar i aprovar per part del seu ple, un plànol de 
delimitació que ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les 
instal·lacions, situades en el seu terme municipal, que s'incloguin en l'àmbit 
d'aplicació d'aquest Decret.  
 
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.  
 
Atesa la aprovació inicial dels plànols en sessió plenària de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva en data 23 de desembre de 2016 i aprovació definitiva en sessió 
plenària de data 2 de març de 2016. 
 
Vist els plànols revisats i documents d’acompanyament que ha realitzat el Consell 
comarcal del Gironès a petició de la diputació de Girona per al municipi 
d’Aiguaviva.  
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació dels 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.- 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. 
 
Tercer.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en 
compte en l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal. 
 
Quart.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament, al taulell 
d’edictes i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Cinquè.- Sol·licitar informe al Servei de Prevenció d’Incendis de la Direcció 
General de Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya.  



 
Sisè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d’Acció Territorial 
de Medi Ambient, i al Consell Comarcal del Gironès. 
 
Setè.- 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. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ CONVENI MARC DE DELEGACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A 
LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES 
FRANGES DE PROTECCIÓ D’INCENDIS. 
 
Vist el Conveni Marc de delegació entre el Consell Comarcal del gironès i els 
Ajuntaments de la Comarca per a la prestació del servei d’obertura i manteniment 
de les franges de protecció d’incendis de la comarca del gironès. 
 
Vist que d’acord amb el Programa d’Actuació Comarcal (PAC), el Consell Comarcal 
podrà exercir les competències, els serveis, i les activitats que li deleguin els 
municipis de la comarca de forma voluntària i per via de conveni, sempre que la 
competència a exercitar, el servei a prestar o l’activitat a realitzar estiguin 
incloses de manera expressa en el Programa d'Actuació Comarcal. 
 
Que el PAC preveu la possibilitat de prestar el Servei de manteniment de les 
franges de protecció d'incendis dels municipis de la comarca d'acord amb les 
Directives d'Actuació número 37, en la qual es contempla l'activitat de 
Manteniment de serveis públics municipals gestionat pel Consell Comarcal del 
Gironès amb l'objectiu de facilitar als Ajuntaments les operacions de 
manteniment de serveis públics obligatoris i; en la número 38, que contempla la 
gestió, recaptació, inspecció i revisió de tributs per la que es possibilita la 
recaptació en via voluntària i executiva dels tributs municipals. 
 
Que es considera el Consell Comarcal del Gironès, entitat supramunicipal idònia 
per prestar el Servei de manteniment de les franges de protecció d'incendis en els 
municipis que li deleguin el Servei, entre d’altres per l’economia d’escala que li 
permet una millor eficàcia en la prestació. 
 
Atès que segons 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, s'ha d'assegurar l'existència d'una 
franja exterior de protecció d'almenys vint-i-cinc metres d'amplada al voltant, 
lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida en totes les 
urbanitzacions, nuclis de població, edificacions i instal·lacions situats en terrenys 
forestals o a menys de cinc-cents metres d'aquests. 
 
Que correspon al Consell Comarcal del Gironès executar, en els termes 
municipals que li han delegat el Servei, de forma subsidiària en aquelles 
parcel·les en què els subjectes beneficiaris i/o afectats no han realitzat les 
tasques de manteniment de les franges de protecció. 
 
En conseqüència, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el Conveni Marc de delegació entre el Consell Comarcal del 
gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la prestació del servei d’obertura i 
manteniment de les franges de protecció d’incendis. 
 



SEGON. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde-president 
per a la signatura de quants documents siguin necessaris per a l'execució d’aquest 
acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell comarcal i Diputació de Girona. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
9.- ACORD ADHESIÓ CONTRACTE MARC DE SUBMINISTRAMENT 
D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE 
CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL 
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU. 
 
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de 
l’Associació Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva 
Comissió Executiva de data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del 
corresponent procediment administratiu a tal efecte de conformitat amb els plecs 
de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats en 
sessió de la  Comissió Executiva de data 9 de juny de 2016 i publicats al perfil de 
contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel subministrament d’energia 
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient 2015.05), 
d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1) AURA 
ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS 
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis 
SDG SA)”: Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) 
“FACTOR ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva 
dels citat Acord amb les empreses adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016. 
 
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu 
a tal efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat 
per Resolució de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i 
publicats al perfil de contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en 
virtut de l’acord adoptat en la sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de 
novembre de 2016, el contracte derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa 
ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall de tarifes per lots que es relaciona 
a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels articles 25 i ss. del PCAP 
que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat a l’apartat 
anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables del 
Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les 
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de 
subministrament, la possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els 
empreses seleccionades en l’Acord marc.  
 
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat 
mercantil adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de 
subministrament elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat 
referenciat a l’apartat anterior.  
 
4.- Entenent que resulta interessant i favorable als interessos municipals utilitzar 
la contractació derivada de l’Acord marc adjudicat pel Consorci Català pel 
Desenvolupament Local en el lot de subministrament d’energia elèctrica a favor d’ 
Endesa Energia SAU. 
 
 
Fonaments de Dret.- 
 



Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques 
aprovats per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 
i publicats al perfil de contractant de l’entitat,  que regeixen l’Acord marc pel 
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2015.05). 
 
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la 
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de 
contactant de l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya (Exp. 2014.05 D1). 
 
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació 
al 156 respecte a l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord 
marc i 23.2 respecte al règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de 
normativa concordant aplicable.  
 
Quart.- Article 52 i ss. 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 concordants en matèria de règim local que regulen el règim 
de funcionament i competències de les entitats locals. 
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de 
dret assenyalats anteriorment, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS 
 
Primer.- Que el municipi d’Aiguaviva s’adhereix al contracte derivat (Exp. 
2015.05 D1) de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a 
les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01), per un termini de dotze 
mesos, des de l'1 de gener de 2017 al 31 de desembre de 2017, d’acord amb el 
següent detall de condicions econòmiques especificades per lots i tarifes: 
 
Preus terme d’energia: 
 
Lot 1 Baixa Tensió (BT): 
 

Baixa 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot 
BT1 

2.0A 112,158 

Sublot 
BT2 

2.0DHAP1 136,573 

Sublot 
BT3 2.0DHAP2 56,843 

Sublot 
BT4 2.0DHSP1 135,3 

Sublot 
BT5 2.0DHSP2 64,3 

Sublot 
BT6 

2.0DHSP3 52,7 

Sublot 
BT7 

2.1A 128,298 

Sublot 
BT8 

2.1DHAP1 150,298 

Sublot 
BT9 

2.1DHAP2 72,198 

Sublot 
BT10 

2.1DHSP1 150,298 



Sublot 
BT11 

2.1DHSP2 79,398 

Sublot 
BT12 

2.1DHSP3 64,898 

Sublot 
BT13 

3.0AP1 97,098 

Sublot 
BT14 3.0AP2 83,098 

Sublot 
BT15 3.0AP3 55,458 

 
Lot 2 Alta Tensió (AT):  
 

Alta 
tensió: 

Tarifa/període 
Preu 

Adjudicat 
€/MWh 

Sublot AT1 3.1AP1 86,409 

Sublot AT2 3.1AP2 78,578 

Sublot AT3 3.1AP3 60,419 

Sublot AT4 6.1AP1 102,467 

Sublot AT5 6.1AP2 85,326 

Sublot AT6 6.1AP3 78,542 

Sublot AT7 6.1AP4 68,951 

Sublot AT8 6.1AP5 62,489 

Sublot AT9 6.1AP6 53,382 



  

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 
del Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 
D1). 
 
 
Preus del terme de potència: 
 
Baixa 
tensió 

€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 

2.0 A 38,043426   
2.0 
DHA 

38,043426   

2.0 
DHS 38,043426   

2.1 A 44,444710   
2.1 
DHA 

44,444710   

2.1 
DHS 

44,444710   

3.0 A 40,728885 24,43733016,291555
 
Alta 

tensió 
€/kW i any 

Tarifa Període 1 Període 2 Període 3 Període 4 Període 5 Període 6 

3.1 A 59,173468 36,490689 8,367731    

6.1 A 39,139427 19,58665414,334178 14,33417814,334178 6,540177
 
Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent.  Ordre 
IET/107/2014, de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre 
IET/2444/2014, de 19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).  
 
Segon.-Aprovar l'autorització i disposició de la despesa a favor d'Endesa Energia SAU. 
-empresa adjudicatària del contracte derivat de l'acord marc de subministrament 
d’energia elèctrica-, que s'imputarà, dins del pressupost municipal de  l’any 2017 a 
càrrec de les aplicacions pressupostàries 2017.165.22100; 2017.320.22100; i 
2017.920.22100. 
 
Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM i al CCDL 
(Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona). 
 
Quart.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària 
del contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica 
(Avinguda Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat 
que siguin preceptius. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 



  

10.- ACORD APROVACIÓ DE LES BASES DELS PREMIS “SANT JOAN”: 
NARRATIVA, FOTOGRAFIA I CARTELL DE LA FESTA MAJOR. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva vol premiar aquelles persones que tinguin interès 
en la redacció de narrativa, o participació en fotografia o edició del cartell de la festa 
major, i s’ha considerat oportú l’aprovació d’unes bases que estableixin els criteris per 
a la concessió d’uns premis als guanyadors. 
 
Vist el marc legal pel qual es regeixen les subvencions, que es concreta en la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i el seu 
Reglament de desenvolupament, aprovat pel Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, 
(en endavant RLGS) així com els articles 118 a 129 del Reglament d’Obres Activitats i 
Serveis dels Ens Locals de Catalunya aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny (en 
endavant ROAS). 
Atès que en aquesta Llei estableix en el seu article 22 que la concurrència competitiva 
és la forma ordinària de concessió de subvencions. 

Vist que d’acord amb la normativa aplicable conjuntament o prèviament a la 
convocatòria del procés de selecció s’hauran d’aprovar i publicar les corresponents 
Bases Reguladores. 

Des de la regidoria de Cultura es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar les bases generals del concurs premis “Sant Joan”, d’acord amb les 
bases que s’adjunten. 
 
Segon.- Publicar les bases a la plataforma electrònica municipal i el BOPG, , de 
conformitat amb allò que estableix l'article 124.2 del ROAS 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula i exposa la proposta, dient que fa uns 10 
anys que es porten a terme els concursos, i que enguany s’afegeix un tercer concurs, 
el cartell, i que es va pensar en fer un concurs que tothom podés participar, amb un 
premi de 150€. 
Seguidament, es manté un debat iniciat per la regidora sra. Belmar sobre la idoneïtat 
de que es puguin o no presentar professionals, i es decideix que millor que no es 
presentin empreses o professionals del sector. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- ACORD APROVACIÓ INICIAL ORDENANÇA N.42 SOBRE TRANSPARÈNCIA 
I ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA. 
 
Examinada l’Ordenança n.42 sobre transparència i administració electrònica. 
 
L’increment de l’eficàcia administrativa i la possibilitat d’oferir nous serveis públics són 
avui dia factors importants de millora de la qualitat de vida i, més enllà, de la cohesió 
social. La innovació constant en l’àmbit de les xarxes de telecomunicacions i els 
sistemes informàtics requereix l’adaptació de la normativa vigent, per tal d’aprofitar-
ne els avantatges i dotar les actuacions administratives de plena validesa legal.  
 
D’altra banda, la creixent demanda social de transparència per part de la ciutadania ha 
de trobar una resposta en l’ordenament jurídic local, que faci front a les necessitats 



  

d’obtenir informació així com a la possibilitat de participar en les polítiques públiques. 
Aquesta Ordenança està també dirigida a incorporar aquest nou àmbit d’acció i, així, 
aprofitar el potencial de les eines tecnològiques existents per donar compliment a les 
disposicions legals vigents de forma adaptada a les necessitats del món local. 
 
L'entrada en vigor de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu 
comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, de 1 d'octubre, de règim 
jurídic del sector públic constitueix una oportunitat per l'Ajuntament d’Aiguaviva per 
aconseguir que els mitjans electrònics esdevinguin el canal habitual per relacionar-se 
amb els ciutadans i ciutadanes.  
 
L'aprovació d'aquesta Ordenança permet dotar-se d'una norma pròpia que concreti 
com s'apliquen aquestes normes a l'Ajuntament d’Aiguaviva i consolidar 
l’administració electrònica, tot reforçant els drets de la ciutadania en un context de 
seguretat jurídica, eficiència administrativa i innovació pública. 
 
Atès que en data 9 de novembre de 2016 el plenari municipal va aprovar el pla de 
transformació digital, en relació al Pla d’Acció eMunicipis, de la Diputació de Girona, 
sent l’aprovació d’aquesta ordenança un dels compromisos. 
 
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 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 INICIALMENT l’Ordenança n.42 sobre Transparència i 
Administració Electrònica. 
 
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. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.- ACORD APROVACIÓ DEL CODI DE CONDUCTA I BON GOVERN DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Atès que la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació 
pública i bon govern, estableix en el seu art 55.3 que els ens locals han d’elaborar un 
codi de conducta de llurs alts càrrecs, que concreti i desenvolupi els principis ètics i 
les regles de conducta establerts en els articles 26.2 i 54.2 respectivament d’aquestes 
lleis. 



  

 
Atès que per inferència de l’article 82 de dita llei, aquesta també s’estén al personal al 
servei de les administracions públiques, com a servidors públics. 
 
Mitjançant el Codi es determinen i defineixen valors ètics i principis de bon govern, 
així com les normes de conducta i d’actuació que concreten aquests valors i principis. 
Els valors i principis informen el comportament i l'actuació dels càrrecs representatius 
locals i del personal directiu en els esmentats ens, així com serveixen de paràmetre 
d'interpretació de l'abast de les normes de conducta i actuació recollides en el present 
text. 
 
Atès que els càrrecs representatius locals i el personal directiu local hauran d'observar 
i promoure, en l'exercici de les seves respectives activitats i funcions, els valors, 
principis i normes recollides per aquest codi. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el “codi de Conducta i de Bon Govern” de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, amb vocació d’instrument d’autoregulació de les actuacions dels 
membres electes i dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament. 
 
SEGON.- Publicar el present acord i el text íntegre al tauler d’anuncis i mitjans 
electrònics. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
13.- MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM 
 
 
El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El 
passat mes de desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el 
Pacte Nacional pel Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan 
Ignasi Elena, Maite Arqué, Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, 
Itziar González, Francesc Pané i Carme Porta.  
 
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el 
manifest, els objectius, el full de ruta i el programa de treball del Pacte. El manifest 
expressa el següent:  
 
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum  
 
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té 
indubtables arrels històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al 
llarg del temps. Avui, Catalunya està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per 
innegables raons d’història, lingüístiques i culturals, és plurinacional, a desgrat que les 
seves estructures polítiques no el reconeguin així.  
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident 
davant del món. Fins al punt de convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui 
recull la voluntat d’una gran majoria de la seva població.  
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el 
de decidir el seu futur polític. I és aquest dret el que sustenta la demanda d’una 
majoria de ciutadanes i ciutadans de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant 
un referèndum.  



  

Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans 
mitjançant un referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la 
determinació cívica, pacífica i democràtica que han expressat les multitudinàries 
mobilitzacions de la societat organitzada a favor del seu dret a decidir.  
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret 
constitucional, permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.  
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política 
dels Governs d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha 
de ser entès com un instrument per trobar solucions democràtiques als problemes 
polítics i no per crear-ne de nous o per agreujar els existents.  
 
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST 
entenem el referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que 
permet el debat polític plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords 
eficaços.  
Per tot això :  
Instem els Governs de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats 
polítiques i els apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i 
les garanties justes i necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la 
comunitat internacional, el resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i 
efectiu.  
Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta 
la voluntat popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que 
hi sorgeixin per a l’articulació d’aquest Referèndum.  
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la 
lliure expressió dels diversos posicionaments que els ciutadans i ciutadanes de 
Catalunya han expressat respecte a la relació política de Catalunya amb l’Estat 
espanyol.  
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes 
polítics. I ho fem apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats 
modernes: el coneixement i la validació de la voluntat majoritària del poble que 
s’expressa amb el vot.  
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això 
és necessari un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions 
entre les legítimes opcions que avui es manifesten a Catalunya.  
 
Aquest Ajuntament ja va manifestar, per acord del seu plenari de data 28 de febrer de 
2013, suport a la declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya. 
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de 
manifestar l’adhesió a la celebració d’un referèndum on el poble de Catalunya 
decideixi llur futur, aquest Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la 
ciutadania de Catalunya i als valors expressats en el manifest del Pacte Nacional pel 
Referèndum  
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament d’Aiguaviva els següents: 
 
ACORDS  
 
PRIMER.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
SEGON.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.  
 
TERCER.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics es 
sumin al Pacte Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.  
 



  

QUART.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament 
de  Catalunya, al Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI) i a l’Associació Catalana de Municipis (ACM). 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
14.- MOCIÓ DE SUPORT AL PACTE NACIONAL PER A UNA SOCIETAT DIGITAL 
A CATALUNYA. 
 
Actualment, el desenvolupament de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, 
amb els canvis organitzatius i dels processos productius que se’n deriven, i la 
capacitació de les persones que les utilitzen, han esdevingut factors estratègics per 
assegurar, l’eficiència i l’obertura a la societat de les Administracions Públiques, la 
competitivitat de les empreses, i en general, la millora de la qualitat de vida de les 
persones.  
 
L’avenç d’una societat digital, en la qual l’accés a la comunicació i al coneixement 
haurà de ser instantani i universal, és una oportunitat per construir una Administració 
més intel·ligent que doni resposta a la necessitat de conjugar conceptes com ara 
govern obert, transparència, gestió intel·ligent de la informació, interoperabilitat o 
seguretat, que  impacten transversalment en l'accés, la prestació i la millora dels 
serveis públics. 
 
Evidentment, aquest ús extensiu i intensiu de les tecnologies de la informació es 
fonamenta en l’existència de les necessàries infraestructures de comunicacions 
electròniques que han de prestar servei al conjunt del territori, evitant qualsevol risc 
d’escletxa digital, possibilitant el desenvolupament d’una societat avançada, pròspera i 
cohesionada, i posant les tecnologies al servei de les Administracions Públiques, la 
ciutadania i les empreses. 
 
Com que tots aquests reptes han de ser impulsats de manera compartida i coordinada 
pel conjunt de les Administracions Públiques de Catalunya, el Govern de la Generalitat 
de Catalunya, les quatre diputacions, el Consorci Localret i les entitats municipalistes 
ACM i FMC van signar, amb data 24 d’octubre de 2016, el Pacte Nacional per a una 
Societat Digital. 
 
Amb aquest Pacte Nacional, el Govern, les Diputacions i les Entitats Municipalistes es 
comprometen a treballar de manera coordinada, amb totes les institucions públiques  i 
els actors socials que s’hi vulguin afegir, entorn de cinc àmbits bàsics d’actuació: 
 
- El desplegament i la gestió coordinada d’infraestructures tecnològiques i de 

comunicacions electròniques que assegurin la igualtat d’oportunitats per a tots els 
territoris, la ciutadania i les empreses de Catalunya. 
 

- L’impuls d’una nova administració digital, que més enllà de l’extensió de l’ús de 
tecnologies digitals aprofiti i potenciï el seu poder transformador amb l’objectiu de 
fer una administració més oberta, àgil, senzilla i eficaç. 
 

- El desplegament de l’estratègia de territori intel·ligent del Govern català 
(smartCAT), tot integrant i coordinant les iniciatives locals i supralocals i donant 
suport a les empreses per fer de Catalunya un Smart Region de referència 
internacional. 
 



  

- L’adopció de mesures i d’eines tecnològiques conjuntes en l’àmbit de la 
ciberseguretat i de la protecció dels drets de les persones i les empreses en la nova 
societat digital. 
 

- El desenvolupament de la Indústria 4.0, difonent entre el teixit empresarial la 
importància de la disrupció que pot provocar en el mercat, capacitant capital humà 
per donar resposta a la demanda de nous perfils i promovent les infraestructures 
necessàries. 
 

Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Aiguaviva l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 

 
Primer.- Donar suport al Pacte Nacional per a una Societat Digital, signat amb data 
24 d’octubre de 2016 entre la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, la 
Diputació de Tarragona, la Diputació de Lleida, la Diputació de Girona, l’Associació 
Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i el Consorci Localret, i 
impulsar les accions necessàries per a col·laborar en la implementació dels objectius 
d'aquest Pacte. 
 
Segon.- Comunicar aquest Acord a l’Associació Catalana de Municipis, la Federació de 
Municipis de Catalunya, el Consorci Localret i al Departament de la Presidència de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
15.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
15.1.- ACORD APROVACIÓ CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ 
LLAR D’INFANTS; CURS 2017-2018. 
 
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 la urgència de la present proposta d’acord. 
 
SEGON.- Aprovar el següent Calendari del procés de preinscripció i matriculació per 
l’any 2017: 
 

Del 12 al 20 d’abril. 
 

Confirmació de plaça pels nens i nenes matriculats durant el curs 2016-2017 i 
que volen continuar en el centre. 
Els nens i nenes matriculats actualment disposen automàticament de plaça pel 
curs 2017-2018. Per tant per la previsió de places vacants pel curs 2017-2018, 
caldrà que confirmin la seva plaça durant aquest període. 

 



  

24 al 26 d’abril 
 

Es farà pública l’oferta de places vacants. 
 

Del 2 al 12 de maig 
 

Període de presentació de sol.licituds. 
 

22 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 25 de maig 

 
Període de reclamacions a la llista d’admesos. 
 
2 de juny 

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

 
Del 6 al 9 de juny 

 
Formalització de la matrícula 

 
 
TERCER.- Donar la publicitat oportuna del present acord. 
 
 
La urgència i la proposta d’acord s’aproven per unanimitat. 
 
 
15.2.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS LLAR D’INFANTS; CURS 2017-
2018. 
 
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 39/2015, d’ú d’octubre, del 
Procediment administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Entenent que aquesta modificació no altera l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar la urgència de la present proposta d’acord. 
 



  

SEGON.- Aprovar els preus públics per la llar d’infants curs 2017-2018, 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. 
 

TERCER.- Aquest preu públic serà d’aplicació a partir del proper mes de setembre per 
al curs 2017/2018 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.  

QUART.- Publicar el present acord en la forma legalment establerta. 
 
La regidora sra. Gómez comenta que la urgència es justifica en que el calendari 
comença ja, i que s’ha adaptat el de l’any passat. Els preus, afegeix, es mantenen 
com l’any passat. A pregunta de la regidora sra. Belmar, respon que el número de 
places actualment són 8 a p0, 13 a p1 i 20 a p2. 
 
La urgència de la proposta i la proposta d’acord s’aproven per unanimitat. 
 



  

 
15.3.- MOCIÓ EN CONDEMNA A LA JUDICIALITZACIÓ DE LA POLÍTICA PER 
PART DE L’ESTAT ESPANYOL. 
 
 

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha anunciat aquest matí la sentència 
segons la qual inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau per la consulta del 9N. 
Un procés participatiu on hi van prendre part més de 2,3 milions de persones, i que va 
ser judicialitzat per part de l’Estat Espanyol. A Catalunya existeix una molt àmplia 
majoria social a favor del dret a decidir, i de la capacitat de Catalunya per organitzar 
un referèndum. A diferència d’altres països, l’Estat Espanyol ha vetat constantment 
aquest dret reclamat reiteradament per la majoria social i política catalana. Tot plegat 
ha comportat diverses conseqüències, la darrera de les quals és la sentència 
condemnatòria que ha fet pública avui el TSJC. 
 
Per altra banda, i tenint en compte que  les instancies europees han de vetllar pel 
respecte de l'estat de dret per part de tot  Estat membre de la UE , en aquest 
moment, la UE i el Consell d'Europa podrien demostrar que el respecte a l'estat de 
dret i als valors democràtics son compromisos indefugibles pels seus membres i que 
activen els mecanismes dels que disposen quan consideren que en algun estat no son 
respectats. 
 
Per això, des de l’Ajuntament d’Aiguaviva, acordem: 
 

1. Rebutjar la sentència que inhabilita Artur Mas, Joana Ortega i Irene Rigau 
2. Proposar i recolzar al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal que en 

nom del poble català,  en el moment que sigui procedimentalment possible, 
presenti un recurs davant el Tribunal Europeu de Drets Humans del Consell 
d'Europa per possible vulneració dels principis democràtics i de l'estat de dret. 

3. Instar des del mon local a la Comissió europea per tal que iniciï el procediment 
previst a la "rule of law", per tal que s’activi  l'article 7 del Tractat de la UE, que 
regula el procediment en cas de violació  dels valors de la UE per un Estat 
membre. 

 

La urgència i la proposta de moció s’aproven per unanimitat. 
 
 
16.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
* 17 de febrer: va rebre la visita del Cap de la comissaria dels Mossos de Salt. 
Comenta que es manté un equilibri en les xifres de delictes, i que es tractà el tema 
“ocupes”, i que els mossos només poden actuar amb autorització del propietari, i que 
llavors poden procedir a identificar a la gent, sense poder-los fer fora. 
 
*17 febrer: Consell d’Alcaldes, amb la visita del conseller d’interior, Jordi Jané. 
Comenta que es va tractar tema càmeres de seguretat, i que no està permesa la seva 
instal.lació a menys que hi hagi policia local en el municipi. 
Afegeix que es va parlar d’una aplicació, “my112”, per saber on estàs ubicat. 
 
*RondaGi: comenta la molta gent que ha vingut a recollir-ho. 
 



  

*Junta propietaris Can Garrofa: explica que s’han fet reunions, i que només hi ha un 
propietari que a dia d’avui no ha venut a Hipra, però que el sector està en marxa. 
 
 
17.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta 
les següents qüestions: 
 
*Comenta si des de l’ajuntament s’ha fet quelcom en relació a l’acolliment (de 
refugiats): 
 
La regidora sra. Gómez li respon que no ho podem fer formalment perquè no tenim 
voluntariat, tot i que si podríem donar suport al manifest. Explica que demanen 2/3 
persones que fan de “mentors”, que fan l’acompanyament però que al no tenir 
voluntariat ja no podem.  
 
*Pregunta en relació a la fibra òptica, guifi.net 
 
El sr. Alcalde li respon que s’ha fet el que tocava fer, que ha anat a totes les reunions 
(menys la última, que no li va ser possible), però que l’Ajuntament, com a 
Administració, ha d’estar al marge ja que és un mercat lliure, en que l’Ajuntament no 
té competències. Afegeix, que hem mirat d’agilitzar informes i tramitació. 
 
*Comenta la intenció de procedir al canvi de nom del seu grup municipal, passant de 
CiU a PDCat.  
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Simon, qui pregunta i comenta 
les següents qüestions: 
 
*Retirada de tanques d’escombraries a Mas Aliu, es deixaran així? 
 
La regidora sra. Vives respon que si està tapat, deixen la porqueria i marxen, i que 
des de que està obert, no deixen “Trastos”. 
La regidora sra. Simon afegeix que allò fa pena, que la imatge és tercermundista i que 
els carrers fan pena. 
El sr. Alcalde respon que el carrer “de casa teva” es va aixecar, i que tenen previst 
fer-hi una actuació., també al c/Tarragona es faran ressalts i es valorarà asfaltar. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i onze 
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    


