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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 13 DE SETEMBRE DE 2012 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President:  Sr.  Joaquim Mateu Bosch 
 
Regidors:   Sr. Just Garcia Marcos 

  Sra. Marta Vives Albertí 
Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas 
Sr. Secundí López Pousa  
Sr. Josep Pinto i Molina     
Sr. Josep Pinsach i Riera 

                                           
Secretari:    Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a tretze de setembre de dos mil dotze. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots els membres, a excepció del regidor sr. Francesc Xavier Castañer 
Bohigas i el regidor sr. Josep Pinsach Riera, per tal de celebrar la sessió ordinària 
convocada.  
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 DE JULIOL 
DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 26 de juliol de 2012. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
 
Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de tres regidors del PIA i dos regidors de CiU. 
 
 
2.- CONEIXEMENT DE DECRETS I RESOLUCIONS DICTATS PER L’ALCALDIA DES 
DE LA DATA DE LA CONVOCATÒRIA ANTERIOR FINS A LA DATA DE LA 
CONVOCATÒRIA ACTUAL. 
 
Per part del Sr. Alcalde es posa en coneixement del Ple de la Corporació que, des de la 
data de la convocatòria del Ple ordinari anterior fins a la data de convocatòria de l’actual 
, ha dictat els següents decrets i resolucions: 
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Des del número 246/2012 (19 de juliol de 2012) fins el número 284/2012 (6 de 
setembre de 2012). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
3.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2013.  
 
Vist l’escrit de data 4 de juliol de 2012, i registre d’entrada núm.594, tramès pel Servei 
Territorial a Girona del Departament d’Empresa i Ocupació, de la Generalitat de 
Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la Corporació assenyali la data de les dues 
festes locals del municipi per a l'any 2013.  
 
Vist el calendari de l'any 2013, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en dijous i 
la de Sant Narcís en dimarts.  
 
Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes 
locals del municipi. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2013, el dia 25 de juliol i 
el dia 29 d’octubre. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ TEXT REFÓS MODIFICACIÓ PUNTUAL NÚM.2. SECTOR 
NORFRISA. 
 
Vista l’aprovació inicial de la modificació puntual 2 de normes subsidiàries del sector 
Norfrisa , mitjançant acord plenari en data 24 de novembre de 2011. 
 
Atesa l’aprovació provisional en sessió ordinària celebrada el dia 29 de març de  2012. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 8 d’agost de 2012. 
 
Atès el que disposa l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió 
de 7 de juny de 2012, en la que es supedita l’executivitat de l’aprovació definitiva de la 
modificació puntual núm.2 del sector NORFRISA a la presentació d’un text refós, per 
duplicat, verificat per l’òrgan que ha atorgat l’aprovació provisional de l’expedient i 
degudament diligenciat, que incorpori una sèrie de prescripcions. 
 
Atès l'article 81, 85, 96 del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, aprovada pel 
Decret Legislatiu 1/2010. 
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De conformitat amb l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, 
aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Donar per verificat el contingut del text refós relatiu a la “modificació 
puntual 2 de normes subsidiàries del sector Norfrisa”. 
 
SEGON.- TRAMETRE el present acord juntament amb el text refós degudament 
diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona, per tal que 
la modificació puntual sigui executiva. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- APROVACIÓ DE L’ACORD ENTRE L’AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA REFERENT A LA SUBVENCIÓ PER LES OBRES DE 
LA PORTADA EN ALTA D’AIGUES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER A LA 
CANONADA D’IMPULSIÓ DE L’ABASTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Vista la proposta de resolució convencional de l’expedient de revocació de la subvenció 
de referència SV0900030 atorgada per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’ajuntament 
d’Aiguaviva per a la portada d’aigua en alta d’Aigues de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
a la canonada de l’abastament d’Aiguaviva. 
 
Atès que L’ACA va atorgar a l’Ajuntament d’Aiguaviva una subvenció per un import de 
304.396,50€ per a la Portada d’aigua en alta d’aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter, SA 
a la canonada d’impulsió de l’abastament d’Aiguaviva mitjançant la Resolució 
24/03/2009 en virtut de la Resolució MAH/1014/2008, d’1 d’abril, per la qual es fa 
pública la convocatòria de subvencions adreçades als ens locals per a la realització 
d’inversions per a l’execució d’actuacions d’abastament en alta, i vista la posterior 
ampliació de termini per resoldre, establerta a la Resolució MAH/3123/2008, de 20 
d’octubre. No obstant això, en data 05/03/2012, l’Agència Catalana de l’aigua va iniciar 
un expedient de revocació de la subvenció atorgada.  
 
Atès que les activitats objecte de la subvenció s’han portat a terme, que l’Agència 
Catalana de l’Aigua té interès a la seva realització i que la revocació de la subvenció 
ocasiona un perjudici econòmic cert en la hisenda local, l’ACA i l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, en mutu acord, tenen intenció de posar fi a l’expedient de revocació de la 
subvenció esmentada en l’encapçalament de manera convencional, tal i com preveu 
l’article 88 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques de Catalunya. L’acord assolit comportaria el pagament de les 
quantitats elegibles i degudament justificades en el marc de la convocatòria de 
referència, les quals han estat avaluades en 45.899,24euros, amb una reducció del 35 
per cent del seu import, amb renúncia a percebre qualsevol altre import per aquest 
concepte de compte de l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’exercici de les accions de 
reclamació presents  o futures que s’hagin iniciat o es puguin iniciar en relació amb la 
subvenció esmentada en l’encapçalament.  
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Atès que en execució d’aquest acord L’Agència Catalana de l’Aigua pagaria a 
l’Ajuntament d’Aiguaviva, em concepte de subvenció SV09000030 l’ import de 
29.834,51€, equivalents a l’ import elegible i degudament justificat per la resolució 
24/03/2009 minorat d’un 35 per cent.  
 
Atès que el pagament de la subvenció que s’expressa es farà efectiu en el termini 
màxim de 5 dies comptadors des de la data de signatura del present acord.  
 
Atès que amb la signatura del present acord, l’Ajuntament d’Aiguaviva renuncia a 
percebre qualsevol altre import pel concepte subvencionat d’acord amb la Resolució 
MAH/1014/2008, d’1 d’abril, per la qual es fa pública la convocatòria de subvencions 
adreçades als ens locals per a la realització d’inversions per a l’execució d’actuacions 
d’abastament en alta, i vista la posterior ampliació de termini per resoldre, establerta a 
la Resolució MAH/3123/2008, de 20 d’octubre, de compte de l’Agència Catalana de 
l’aigua, i així mateix renuncia a l’exercici de les accions de reclamació en qualsevol via 
administrativa, judicial o de qualsevol altra naturalesa, presents o futures que s’hagin 
iniciat o es puguin iniciar en relació amb la subvenció esmentada en l’encapçalament.  
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acceptar la resolució convencional de l’expedient de revocació de la 
subvenció de referència SV09000030 atorgada per l’Agència Catalana de l’aigua a 
l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la portada d’aigua en alta d’Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià de Ter, SA a la canonada d’impulsió de l’abastament d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
de l’acord precedent. 
 
TERCER.- Trametre el present acord a l’Agència Catalana de l’aigua. 
 
El sr. Alcalde comenta que es plantegen dues opcions, acceptar la proposta de l’ACA o 
la via contenciosa. Afegeix que els 300.000€ no els haguessin pagat, i que la quantitat 
voltava els 100.000€ després de que l’ACA considerés una part de l’obra fora de 
termini. També comenta que s’ha de tenir en compte el cost que suposaria d’advocats, 
procuradors, i la situació en que està l’ACA. 
Conclou dient que aquesta és la manera de que ens “arribi” alguna cosa, especialment 
no sabent quin serà el futur de l’ACA. 
 
La proposta s’aprova per majoria simple amb el vot favorable de tres regidors del 
PIA i l’abstenció dels regidors de CiU.  
 
 
6.- APROVACIÓ ACORD PER COL.LABORAR AMB EL CONSORCI DE LES VIES 
VERDES DE GIRONA PER L’EXECUCIÓ DEL PROJECTE “PROMOCIÓ I 
INTEGRACIÓ DE LA MOBILITAT CICLISTA EN LES ESTRATÈGIES DE TURISME 
SOSTENIBLE EN DESTINACIONS TURÍSTIQUES”. 
 

El Consorci de les Vies Verdes de Girona va presentar a la convocatòria 2012 del 
programa LIFE+ el projecte de “Promoció i Integració de la Mobilitat ciclista en les 
Estratègies de turisme sostenible en destinacions turístiques”.  
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Aquesta iniciativa del Consorci de les Vies Verdes de Girona té com a objectiu 
dissenyar, testar i demostrar l’impacte que un nou model de Mobilitat Ciclista integrat 
en les estratègies de Transport i Turisme sostenible de destinacions turístiques, poden 
tenir en els efectes del Canvi Climàtic (reducció d’emissions de Gasos d’Efecte 
hivernacle (GEI)). 
 
En concret, el projecte implementarà amb caràcter demostratiu aquest nou model en el 
marc de la destinació turística “Costa Brava-Pirineu de Girona” amb l’objectiu de 
contrastar la metodologia proposta i demostrar el seu impacte.  
 
En el marc de les accions previstes el projecte té programat l’acondicionament de una 
nova ruta ciclista que connecti la localitat de Girona amb l’aeroport de Girona , en un 
traçat que permetrà unir a través d’aquesta nova via la localitat d’Aiguaviva amb Girona 
ciutat i amb l’aeroport de Girona.  
 
En aquest sentit, els objectius del projecte són plenament coincidents amb els 
interessos i plans de mobilitat de l’ajuntament d’Aiguaviva, que suportant una alta 
carrega d’infraestructures de comunicació (vies de tren convencional i d’alta velocitat, 
autopistes i carreteres nacionals) considera prioritari habilitar alternatives de mobilitat i 
oci sostenible que permetin a la vegada una millor connexió amb Girona i l’aeroport 
regional.  
 
Per aquesta raó l’Ajuntament d’Aiguaviva, mostra el seu acord a col.laborar amb el 
Consorci  de les Vies Verdes de Girona e l’execució del projecte i es proposa l’adopció 
del compromís per a:  
 
PRIMER.- Facilitar i donar suport, en base a les competències que corresponguin, les 
accions de planificació tècnica necessàries per l’acondicionament del traçat de la nova 
via de connexió entre Girona i l’aeroport de Girona en els terrenys que s’acordin situats 
en el terme municipal d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- Portar a terme i facilitar la tramitació de tots els permisos necessaris per les 
accions d’acondicionament en el terrenys que s’acordin.  
 
TERCER.- Integrar la nova via ciclista en els programes de manteniment 
d’infraestructures municipals de l’Ajuntament d’Aiguaviva.  
 
QUART.- Donar suport al Consorci de les Vies Verdes en els treballs de senyalització i 
difusió del nou traçat.  
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- APROVACIÓ MOCIÓ EN DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL. 
 
Atesa la moció de data 20 de juliol de 2012 proposada per la ACM (Associació Catalana 
de Municipis) i que consta del següent contingut: 
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Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local 
suprimint ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses 
municipals, personal al servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant 
l’adscripció obligatòria de determinats funcionaris habilitats, establint la seva 
dependència funcional de l’administració general de l’Estat. 

Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que 
no han estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i 
amaga la voluntat real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi 
realitzat la reforma de l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que 
tenen les seves competències transferides, aprimant una administració hipertròfica i 
ineficient que és la responsable del 81% del deute públic i on és el focus real del 
problema del sector públic. 

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en 
la gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou 
el deute de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els 
ajuntaments catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% 
de la despesa pública global, i que són les administracions més properes als ciutadans, i 
les millor valorades en tots els estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, 
CEO). 

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim 
electoral o la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model 
d’organització territorial fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya 
(EAC) en els municipis i les vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal 
previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització 
territorial que li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local 
establerta a la Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea 
d’Autonomia Local. 

Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular 
de forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que 
desvirtua el model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer 
perillar la prestació de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra 
de 20.000 habitants que no té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de 
municipis, turístics, de muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya 
el 73% del deute de les corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 
habitants. 

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de 
serveis municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i 
els serveis municipals.  

Per tot això, sol�licitem al ple l’aprovació dels següents ACORDS: 

PRIMER.- Rebutjar el contingut de l’avantprojecte de llei per a la racionalització i 
sostenibilitat de l’administració local pel que fa la modificació de la llei de bases 
reguladora del règim local (LBRL) i de la llei de les hisendes locals (LHL) per haver-se 
realitzat sense consens, amb deslleialtat institucional  i vulnerant l’autonomia local 
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SEGON.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen 
com exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és 
potestat del Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i 
acordar models territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la 
realitat del país, així com la necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia 
local i de suficiència financera que s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes 
mesures, que sota l’excusa de la crisis econòmica, amaguen el desig de substituir el 
model actual per un centralista que vol impedir la prestació eficient de serveis públics, 
que requereixen la proximitat com a factor indispensable.  

TERCER.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les 
administracions que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de 
qualitat, així com evitar la duplicitat i confusió de competències entre administracions, 
s’acceleri el desenvolupament de la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les 
competències que s’atribueixen a l’àmbit local, tinguin unes clares contrapartides 
econòmiques detallades en la Llei de Finances local on s’ha de regular que el municipi 
és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de serveis. 

QUART.- Reivindicar el paper dels electes locals com a representants dels ciutadans i 
com a garants de la pluralitat democràtica enfront dels que els volen substituir per una 
tecnocràcia sense ànima i sense cap vinculació amb la gent del territori. Denunciar que 
l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa cap 
estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma 
desinteressada en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un 
empobriment de les funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat. 

CINQUÈ.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes 
les competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la 
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb 
qualitat els serveis públics.    

SISÉ.- Denunciar la vulneració del principi de subsidiarietat reconegut a la Carta 
Europea d’Autonomia Local (CEAL) que encomana la gestió de la competència a 
l’administració més propera i en conseqüència, instar al Govern de la Generalitat a que 
recolzi tècnica i econòmicament als Consells Comarcals en els territoris on aquests 
tinguin la funció de prestador i  mancomunador de serveis per als ens local, per tal de 
que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta necessària funció. 

SETÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través 
del  Departament de Governació i Relacions institucionals, al Govern de l’Estat, al 
Congrés dels diputats i a tots els portaveus dels grups del Parlament de Catalunya, i a 
les entitats municipalistes de Catalunya. 

 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
No n’hi ha. 
 
9.- INFORMACIONS ALCALDIA 
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L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
1 d’agost: rep visita de tècnics d’Abertis, encarregats de les obres de la autopista. 
Aquest mateix dia rep visita de la fundació de San Martí.  
 
27 d’agost: rep la visita del gerent del Consorci de les Vies Verdes de Girona. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervencions del regidor sr.Pinto: 
 
*Sol.licita si es pot comentar el balanç de la piscina. 
 
El sr. Alcalde respon que no està tancat el tema, que encara arriben factures , però que 
ja li pot avançar, que el resultat serà negatiu (en relació balanç ingressos-despeses), 
però que ja es faran els “números”. Afegeix que almenys s’ha tingut una experiència , i 
que confia que, especialment si l’any vinent no s’aplica el decret relatiu a la prohibició 
de contractar personal, que es puguin reduir despeses. 
Afegeix, per altra banda, el problema que suposa pagar el cànon a l’ACA. 
 
El sr. Pinto li pregunta si en general va anar bé (la piscina), a lo que el sr. Alcalde 
respon que creu que sí, que va ser una alternativa pels veïns, per l’escola i per la llar 
d’infants. Que és un servei deficitari, però que s’ha d’intentar reduir despeses. 
 
*Informació sobre els mals olors de la fàbrica Burés. 
 
El sr. Alcalde comenta que no s’ha sol.lucionat a dia d’avui. Comenta que va sortir 
informació al diari al respecte i que sembla que Medi ambient farà alguna revisió. 
Conclou dient que creu que es podrien recollir signatures i anar a la fiscalia Medi 
ambient, i que és l’ajuntament de Vilablareix els qui poden posar condicionants a la 
llicència de la empresa. 
  
 
Intervencions del regidor sr.López Pousa: 
 
* Comenta la possibilitat d’obrir el carrer de davant la fàbrica Bellsolà cap a Puigtorrat.  
 
El sr. Mateu li respon que el vial no s’ha “recepcionat” i que estem en tramitació del 
projecte corresponent. Afegeix que quan hi hagi el vial podríem fer prova pilot de 
deixar-lo obert. També fa menció a que el límit de velocitat és de 20 km/h i que no es 
compleix, amb el perill que comporta. 
 
*Pregunta per la situació del conveni de la Crosa. 
 
El sr.Alcalde li respon que es paguen 1000€ cada any, mentre Vilobí i Bescanó paguen 
3000€/any. S’ha sol.licitat bestreta de 3000€, per les quotes de 2012, 2013 i 2014. 
Afegeix que recentment es va fer un projecte per la ermita de San Llop, però finalment 
no va haver acord amb el propietari en relació als anys de cessió. Segueix dient que 
l’Ajuntament de Vilobí proposa l’actuació en un molí que es troba en l’àmbit de la Crosa.  
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Abans de concloure la sessió, el sr.Alcalde recorda que demà comença la festa major 
del municipi. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
trenta vuit 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 


