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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 25 D’OCTUBRE 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 vint-i-cinc d’octubre 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, 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 13 DE 
SETEMBRE DE 2012. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el 13 de setembre de 2012. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la, amb la següent esmena: 
a on es parla del límit de “30 km/h” en el carrer de davant la fàbrica Bellsolà cap a 
Puigtorrat ha de dir “20 km/h”. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i dos regidors de CiU, i 
l’abstenció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
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 285/2012 (7 de setembre de 2012) fins el número 334/2012 (19 d’ 
octubre de 2012). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
3.- MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2013: 
 
3.1.- DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 7 REGULADORA DEL SERVEI 
D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE I APROVACIÓ PROVISIONAL ORDENANÇA 
FISCAL NÚMERO 07 REGULADORA DE LA TAXA PEL SERVEI D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE. 
 
Examinada l’Ordenança fiscal número 7 reguladora del servei d’abastament d’aigua 
potable, fins avui vigent, i entenent que resulta necessari la derogació del text complet 
per la seva millora i actualització al marc normatiu actual. 
 
Atès el nou text que es proposa en la Ordenança Fiscal número 07 reguladora de la taxa 
pel servei d’abastament d’aigua potable. 
 
Atesa la justificació aportada per la concessionària Prodaisa, en “informe dels costos 
tarifaris vinculats a l’aplicació de les noves mesures legislatives que modifiquen el cànon 
de l’aigua i proposta de tarifes pel servei municipal de distribució d’aigua potable a 
Aiguaviva, per a la seva aplicació a partir d’1 de gener de 2013”. 
 
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. 
 
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 la derogació de la Ordenança fiscal número 7 reguladora del servei 
d’abastament d’aigua potable, fins avui vigent, de la totalitat del seu text. 
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SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2012 i següents, el nou text de l’ 
Ordenança Fiscal número 07 reguladora de la taxa pel servei d’abastament d’aigua 
potable. 
 
TERCER.- 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. 
 
L’Alcalde presenta la proposta explicant que el tema de l’ACA “està com està”, i que s’han 
introduït modificacions que comporta més feina a les concessionàries, com per exemple 
mirar els comptadors cada mes. En l’informe de Prodaisa, comenta, està tot això 
documentat.  
Quan es va fer la concessió, afegeix, ja es deia que es pujaria IPC. També s’ha incorporat 
els rebuts retornats, que els hi suposava una despesa, i els que paguen no han d’assolir 
aquesta despesa. Acaba fent referència a l’estudi presentat per Prodaisa, i informa de 
l’increment del 7,49% proposat. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui manifesta que si es puja IPC està 
d’acord però que els veïns, ajuntament,.. no han d’assumir el seu cost, i que la empresa 
concessionària es queixi on s’hagi de queixar. Comenta que entén IPC i increment IVA 
pero que els altres arguments no li valen, i que està totalment en contra.  
 
El sr. Alcalde li respon que, el fet de que hi hagi més feina per la concessionària és 
només una part, afegint que a partir d’ara l’ACA cobrarà per l’aigua que es subministra, 
tant si s’usa com no. L’Ajuntament, diu, ha de mirar que la gent del poble pagui el menys 
possible. Comenta que IVA+IPC ja fa un 6 i quelcom per cent., i que les averies i 
problemes si hagués de ser l’ajuntament qui se’n fés càrrec no podríem, i que això s’ha 
de tenir en compte, hi ha un control i feina darrera.  
Li comenta al sr. Pinsach que si mira les tarifes d’aigües en altres municipis, som 
privilegiats, i que per altra banda, al mes de juny Prodaisa ja va proposar un increment 
però que no es va acceptar. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, que diu que prefereix que aquesta 
diferència fins al 7,49% quedi a l’ajuntament i que no vagi per ells (Prodaisa). 
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Pinto, qui comenta que s’ha de diferenciar la 
empresa (gestió) del veí (usuari). Que s’incrementarà el cànon de l’aigua, l’IVA, l’IPC i la 
llum en un 20% els propers anys.  
Finalitza dient que hi ha estudis però que creu que s’ha de negociar amb Prodaisa. 
 
L’Alcalde respon que també s’incorpora un cànon per aigua no consumida, inclosos casos 
de fuites o d’intervencions de bombers per incendis. 
Afegeix que part de l’aigua que no ens dona el pou, s’ha de pagar a Aigües de Girona, 
Salt i Sarrià de Ter SA. Que el cànon de l’aigua és cosa de la Generalitat,  i l’increment de 
l’IVA es cosa del govern central. 
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L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Lopez Pousa, qui manifesta a l’alcalde que “ha 
de pensar en nosaltres”, i que ens interessa estar en les millors condicions. Les 
empreses, afegeix, han de patir com ho fem tots. 
 
El sr. Alcalde acorda retirar aquest punt de l’ordre del dia, a l’espera de celebrar 
reunió amb l’empresa Prodaisa. 
 
 
3.2.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚM 6: REGULADORA DE LA TAXA 
PEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES. 
 
Examinada l'Ordenança Municipal reguladora de la taxa pel servei de recollida de 
escombraries; vistos els costos estimats del servei per l’exercici de 2012 i tenint en 
compte l’increment de l’IPC i IVA que aplicarà el Consell comarcal l’any 2013. 
 
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 la modificació del quadre de tarifes per a l'exercici de 
2012, segons el detall que segueix: 
 
 
A)  1. Habitatge ubicat en zona rural       16,61 €/trimestre 
 2. Habitatge ubicat en zona urbana       33,24 €/trimestre  
 
B) Locals comercials:  
 
1. Establiments d'alimentació         73,48 €/trimestre 
2. Establiments de restauració              77,01 €/trimestre 
3. Contenidors exclusius             555,73 €/trimestre 
4. Altres locals industrials, mercantils o de serveis          37,84  €/trimestre 
  
 
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. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Garcia, que comenta que el consell comarcal 
està estudiant canviar d’abocador i que l’increment proposat del 7% es dona per l’IVA, 
IPC i també perquè recullen menys quantitat. La previsió de l’Ajuntament es de 62.000€ 
de despesa pel 2012, amb unes pèrdues previstes de 16.400€. 
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El sr. Alcalde afegeix que si es volgués equilibrar i no tenir pèrdues s’hauria de pujar un 
30 o 40%, i que no s’ha tocat IBI, vehicles i altres impostos. 
 
El sr. Garcia comenta que no creu que es disminueixi el dèficit tot i l’increment del 7%, i 
el sr. Mateu conclou dient que sense aquest increment, augmentaríem el dèficit. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors 
del PIA i l’abstenció dels dos regidors de CiU  i del regidor d’UPA-AM. 
 
 
4.- ACORD ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA 
ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA 
APROVAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
Atesa la finalització del contracte de subministrament d’energia elèctrica amb ORUS 
ENERGIA S.L. a finals d’aquest mes d’octubre. 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local, ha creat un instrument per a dur 
a terme la contractació centralitzada del subministrament de l’energia elèctrica , tant per 
les entitats que en siguin membres com per a la resta d’entitats locals de Catalunya, amb 
la finalitat que puguin obtenir el benefici d’aquestes millors condicions econòmiques. 
 
Atès que el Consorci Català pel Desenvolupament Local va aprovar el Plec de clàusules 
administratives particular que regulen l’acord marc el 17 de setembre de 2009, i en el 
Diari de la Unió Europea de data 9 de febrer de 2010, número S 27-038560, es va fer 
públic l’anunci pel qual es licitava el dit acord marc. 
 
Aquest acord marc  té com objecte la regulació de les condicions en què tindrà lloc el 
subministrament de l’energia elèctrica en els béns de domini públic i/o patrimonials dels 
membres del CCDL i la resta d’entitats locals de Catalunya que s’adhereixin al sistema de 
contractació centralitzada del CCDL, d’acord amb el que disposa l’article 189 de la Llei 
30/2007, de 30 d’octubre de contractes del sector públic. 
 
Atès que en data 30 de març de 2010 va cloure el termini de presentació d’ofertes, 
havent estat presentades dues proposicions presentades per Unión Fenosa Comercial, SL 
i Iberdrola. 
Que reunida la mesa de contractació en les diferents sessions per a la obertura dels 
sobres, en sessió de 13 de maig de 2010 el Comitè executiu del Consorci Català pel 
Desenvolupament Local ha adjudicat provisionalment la contractació a Unión Fenosa 
Comercial, SL. 
 
En data 17 de juny de 2010 s’ha signat el contracte entre el CCDL i l’empresa 
adjudicatària de l’acord marc, UNION FENOSA COMERCIAL SL. 
 
Vist que d’acord amb la contractació realitzada pel Consorci Català de Desenvolupament 
Local, s’han complert tots els requisits i terminis establerts a la legislació que regeix els 
Contractes del Sector Públic. 
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Atès que l’enginyer municipal, Sr. Josep Duran ha manifestat que una vegada estudiats 
els preus, en relació amb els preus proposats per ORUS, considera convenient per 
l’Ajuntament d’Aiguaviva adherir-se a l’acord marc aprovat pel CCDL. 
 
D’acord amb el que estableix l’article 180 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre de 
contractes del sector públic els òrgans de contractació poden concloure acords marc amb 
un o diversos empresaris amb la finalitat de fixar les condicions a què s’han d’ajustar els 
contractes que es pretenguin adjudicar durant un període determinat. 
 
La durada de l’acord marc no podrà excedir de 4 anys . 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Que el municipi d’Aiguaviva s’adhereixi a l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 
 
SEGON.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ 
València 231, 6º, 08007, Barcelona). 
 
TERCER.- Signar el corresponent contracte derivat de l’acord marc del subministrament 
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovat pel Consorci 
Català pel Desenvolupament Local. 
 
QUART.- Publicar l’anunci d’adjudicació del contracte de subministrament d’energia 
elèctrica derivat de l’acord marc. 
 
CINQUÈ.- Facultar l’alcalde per a dur a terme totes les actuacions necessàries per a la 
tramitació i l’execució d’aquests acords. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL VIAL 
D’ACCÉS A LA PLANTA INDUSTRIAL DE BELLSOLÀ SA EN RELACIÓ A LA 
MODIFICACIÓ PUNTUAL DELS PLANS PARCIALS RESIDENCIAL INDUSTRIAL 
BELLSOLÀ (PPRIB) I PLA PARCIAL INDUSTRIAL BELLSOLÀ II (PPIB-2). 
 
Atesa l’aprovació inicial mitjançant acord de ple ordinari de 26 de juliol de 2012 del 
Projecte d’urbanització del vial d’accés a la planta industrial de Bellsolà S.A (en relació a 
la modificació puntual dels plans parcials residencial industrial Bellsolà (PPRIB) i pla 
parcial industrial Bellsolà II (PPIB-2), sotmès a informació pública durant el termini d’un 
mes, havent requerit a les empreses de serveis afectades per a que es pronunciessin 
sobre el projecte, i havent donat audiència als interessats. 
 
Vist l'informe del tècnic municipal de data 24 de juliol de 2012. 
 
Atès que en el període d’informació pública no s’han presentat al�legacions. 
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Atès que en el sistema d’actuació del projecte de modificació puntual del Pla Parcial 
Residencial Industrial Bellsolà (PPRIB) s’estableix que la modificació proposava, entre les 
actuacions a realitzar, la redacció de projecte de reparcel.lació del Polígon 2 del PPRIB. 
 
Atesa la tramitació dels projectes d'urbanització que disposa el Text Refós de la llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), en els seus articles 89.6 i 119.2. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar definitivament el projecte d’urbanització del vial d’accés a la planta 
industrial de Bellsolà S.A (en relació a la modificació puntual dels plans parcials 
residencial industrial Bellsolà (PPRIB) i pla parcial industrial Bellsolà II (PPIB-2), sens 
perjudici de la tramitació i aprovació de l’instrument de gestió urbanística corresponent 
per tal de completar la modificació puntual proposada en el seu dia. 
 
SEGON.- Notificar als interessats el present acord i publicar-lo en el Butlletí Oficial de la 
Província, recordant als primers que d’acord amb l’article 106.3 del Text Refós de la llei 
d’urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost), la constitució de la garantia a què 
es refereix l’article 107.3 és condició d’eficàcia de l’ executivitat dels plans urbanístics 
derivats i dels projectes d’urbanització d’iniciativa privada, sent el termini per a la 
constitució de la garantia de tres mesos des de la notificació de l’acord d’aprovació. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS 2012-2013. 
 
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: 
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PRIMER.- Aprovar els següents preus públics per a la realització de les activitats pel curs 
2012-2013, que són els següents: 
 

TEATRE INFANTIL 25 €/mes 
FUNKY PETITS** 18 €/mes 
FUNKY GRANS** 18 €/mes 

ANGLÈS EXTRAESCOLAR 
50 €/mes + matricula de 

45,00€ 
ACTIVITATS ESPORTIVES L’EDAT 
D’OR (Dill i dim; 19h-20h) 16,00€/mes 
GIMNASTICA DE MANTENIMENT 
OPCIO A (Dill i Dim; 20h-21h) 20,00€/mes 
GIMNASTICA DE MANTENIMENT 
OPCIO B (Dim i Dij; 21-22h) 20,00€/mes 
GIMNASTICA DE MANTENIMENT 
OPCIO C  (A+B) 30,00€/mes  
LABORS **  16,00€/mes *  

 
* Els majors de 55 anys tindran una subvenció del 50% 
 
** Tots els usuaris no empadronats a Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 
5€/mes. No s’aplicarà si un dels seus progenitors està empadronat a Aiguaviva. 

 
SEGON.- Els Preus Públics establerts, seran vigents l’endemà de la seva publicació en el 
BOP i el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
La proposta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors 
del PIA i dels dos regidors de CiU  i l’abstenció del regidor d’UPA-AM. 
 
 
7.- ACORD DEROGACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.017 ORNAT PÚBLIC DE 
TERRENYS DE NATURALESA URBANA DE PROPIETAT PRIVADA I APROVACIÓ 
INICIAL ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM.017 REGULADORA DE LA NETEJA DE 
TERRENYS, SOLARS I CONSTRUCCIONS. 
 
Atès que s’entén necessari revisar el contingut de la ordenança fins avui vigent, de cara a 
poder comptar amb un millor instrument regulador per a mantenir la conservació i 
salubritat de les parcel.les. 
 
Atès que els propietaris han de mantenir els solars i parcel�les netes i controlades, 
conforme els principis de seguretat, salubritat, higiene i ornat públic, respecte a la 
vegetació, flora i fauna que hi puguin créixer. 
 
D’acord amb el que estableixen l’article 4.1.a) de la Llei de bases de règim local i l’article 
8.1.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i, de conformitat 
amb les competències que atorga al Ple l’article 52.2.d) del Text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 
 



 

9 

PRIMER.- Aprovar la derogació de la Ordenança fiscal 017 Ornat públic de terrenys de 
naturalesa urbana de propietat privada, fins avui vigent, de la totalitat del seu text. 
 
SEGON.- Aprovar inicialment la Ordenança municipal núm. 017 reguladora de la neteja 
de terrenys, solars i construccions. 
 
TERCER.- Exposar l’esmentada ordenança a informació pública i a audiència dels 
interessats per termini de 30 dies, perquè puguin presentar-se reclamacions i 
suggeriments que, de presentar-se’n, hauran de ser resolts per l’Ajuntament en Ple. De 
no produir-se’n cap, el Reglament es considerarà aprovat definitivament. 
 
QUART.- Publicar en el Butlletí oficial de la província els acords elevats a definitius i el 
Reglament aprovat definitivament i un anunci al Diari oficial de la Generalitat de 
Catalunya de la referència del Butlletí oficial de la província en què s'hagi publicat 
íntegrament el text. 
 
CINQUÈ.- Comunicar l’acord elevat a definitiu a l’Administració de l’Estat i de la 
Generalitat de Catalunya. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- APROVACIÓ MOCIÓ EN SUPORT A LA RESOLUCIÓ DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA DE 26 DE SETEMBRE DE 2012 PERQUÈ EL POBLE DE CATALUNYA 
PUGUI DETERMINAR LLIUREMENT I DEMOCRÀTICA EL SEU FUTUR COL.LECTIU 
MITJANÇANT UNA CONSULTA. 
 
Atès que, des de la seva represa al segle XIX, el catalanisme ha formulat diferents 
propostes polítiques amb l’objectiu de garantir la pervivència de la llengua i la nació 
catalanes, afavorir el progrés econòmic i el benestar dels seus ciutadans. Bona part 
d’aquestes propostes s’han articulat des dels municipis catalans, durant anys les úniques 
institucions de les que hem disposat per vehicular políticament el catalanisme. 
 
Atès que gran part del catalanisme ha buscat un encaix de la nostra realitat nacional al si 
de l’Estat espanyol aportant estabilitat, democràcia i progrés, a canvi del reconeixement 
de la nostra llengua, la nostra cultura i l’autogovern, tot i que una part d’aquest 
catalanisme polític també ha comptat amb partidaris de l’Estat propi des dels seus inicis, 
cercant en el concert de les nacions el marc de relació estable i de bon veïnatge amb la 
resta de pobles d’Europa. 
 
Atès que, trenta anys després de l’aposta del catalanisme per encaixar a l’Estat Espanyol 
mentre construïa i enfortia la democràcia, superada la llarga nit del franquisme, el balanç 
és clarament insuficient de cara als reptes de futur que tenim com a societat malgrat els 
avenços assolits.  
 
Atès que durant els darrers anys, les aspiracions del catalanisme han topat amb una 
clara voluntat de recentralització i de laminació de l’autogovern i, de forma molt 
significativa, amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut d’Autonomia de 
2006. Un fet que s’ha vist agreujat per l’incompliment dels compromisos adquirits amb el 
Govern de la Generalitat, la manca d’inversions molt menor al pes econòmic sobre el 
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conjunt de l’Estat, el menyspreu i l’assetjament contra la llengua i la cultura catalanes i 
un dèficit fiscal galopant que posa en risc la cohesió social i el progrés econòmic. 
 
Atès que aquesta situació ha portat a una part important de la ciutadania i a diferents 
actors socials, econòmics i polítics a proposar l’horitzó d’un Estat propi, com la resta 
d’Estats europeus. Un Estat que tingui per objectiu servir al benestar, el progrés 
econòmic i cultural dels ciutadans de Catalunya, sigui quin sigui el seu origen o condició.  
 
Atès que allò que en el passat fou un desig avui és vist com una necessitat inajornable 
per una part creixent de la ciutadania de Catalunya, i que només així es pot entendre que 
el passat 11 de setembre, més d’un milió i mig de catalans i catalanes protagonitzessin la 
manifestació més massiva que ha vist mai la ciutat de Barcelona que, de manera pacífica 
i democràtica, van sortir al carrer demanant clarament que Catalunya esdevingui un nou 
Estat d’Europa. Un anhel que, segons totes les enquestes, és compartit per una majoria 
de la societat catalana, que veu en l’instrument d’un Estat l’eina imprescindible per fer 
front als reptes de la nostra societat. 
 
Atès que els ajuntaments catalans han estat també protagonistes d’aquesta evolució ja 
sigui per haver acollit les consultes populars per la independència de Catalunya 
organitzades per la societat civil, ja sigui per haver estat capdavanteres amb diverses 
iniciatives arreu del territori, demanant la creació d’una hisenda pròpia, una 
administració fiscal, una de justícia, tot apel�lant a l’esperit cívic europeu per donar 
suport a la independència de Catalunya. 
Atès que les diputacions catalanes han mostrat la seva voluntat de col�laborar amb el 
Govern de la Generalitat en la tasca de construir estructures d’Estat, ja sigui com a 
organismes de recaptació d'impostos o bé assessorant la Generalitat arran de l'àmplia 
experiència en tributs que tenen, i que la signatura d'un conveni de col�laboració entre 
l'Agència Tributària de Catalunya i les quatre diputacions provincials catalanes busca 
establir les bases de la futura hisenda pròpia. 
 
Atès que el 26 de setembre de 2012, el Parlament de Catalunya constatava la necessitat 
que el poble de Catalunya pogués determinar lliurement i democràtica el seu futur 
col�lectiu i instava el govern a fer una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que 
Catalunya esdevingui un nou Estat d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
Atès que aquesta voluntat de que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin 
decidir amb plena llibertat el seu futur ha estat assumida per una majoria de les forces 
polítiques parlamentàries i pel President de la Generalitat. 
 
Per tot això, sol�licitem al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.-  L’Ajuntament d’Aiguaviva expressa el seu reconeixement i es felicita per 
l’enorme èxit aconseguit a la massiva manifestació del passat 11 de setembre pels 
carrers de Barcelona, sota el lema “ Catalunya nou Estat d’Europa. 
 
SEGON.- Reafirmem el compromís dels governs locals com a part activa de la 
construcció nacional. L’administració local, en particular els ajuntaments, han estat en 
període democràtic l’administració més habitual per fer participar els ciutadans en els 
afers públics i d’interès general.  
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TERCER.- Constatem que al llarg d’aquests darrers trenta anys, els intents d’encaix de 
Catalunya a l’Estat espanyol i les seves reiterades respostes són avui una via sense 
recorregut, Catalunya ha d’iniciar una nova etapa basada en el dret a decidir. 
 
QUART.- Expressem la necessitat que Catalunya faci el seu propi camí, i que el poble 
català pugui decidir lliurement i democràticament el seu futur col�lectiu, per tal de 
garantir el progrés social, el desenvolupament econòmic, l’enfortiment democràtic i el 
foment de la cultura i la llengua pròpies. 
 
CINQUÈ.- Instem al Govern de la Generalitat, les forces polítiques, els agents socials i 
econòmics a impulsar el màxim consens possible per tal de portar a terme aquest procés 
democràtic i el full de ruta consegüent, amb diàleg amb la comunitat internacional, la 
Unió Europea i el govern espanyol, per tal que la ciutadania de Catalunya pugui 
determinar el futur col�lectiu en un marc de plena llibertat, respecte al pluralisme, foment 
del debat i la convivència democràtica i sense coaccions de cap mena. 
 
SISÈ.- Donem ple suport a la decisió del Parlament de Catalunya que el poble de 
Catalunya pugui determinar lliurement i democràtica el seu futur col�lectiu mitjançant 
una consulta a la ciutadania sobre la possibilitat que Catalunya esdevingui un nou Estat 
d’Europa, prioritàriament dins la propera legislatura. 
 
SETÈ.- Ens posem a disposició del Govern i del Parlament de Catalunya per impulsar la 
tasca d’endegar estructures d’Estat que facilitin la realització de la consulta abans 
esmentada a la ciutadania, així com la posada en marxa d’una hisenda pròpia dins la 
propera legislatura. 
 
VUITÈ.- Fem arribar el present acord a la Presidència de la Generalitat, a la Presidència 
del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- APROVACIÓ MOCIÓ PER EXIGIR L’ACABAMENT DE LES OBRES DE 
DESDOBLAMENT DE LA N-II AL SEU PAS PER LES COMARQUES GIRONINES. 
 
Atesa la manca d’avenços en el desdoblament de la N-II al seu pas per les comarques 
gironines, així com la manca de previsions per part del Ministeri de Foment dels terminis 
d’execució dels diferents trams pendents, ha comportat que des de diversos Ajuntaments 
de les comarques gironines s’hagin promogut actes de protesta; mocions per exigir la 
previsió d’inici d’execució, així com el seu termini; reunions amb els grups parlamentaris 
al Congrés dels Diputats per a provar d’impulsar les obres, així com un seguit 
d’actuacions, sense que al respecte, s’hagi obtingut cap tipus de compromís concret per 
part del Govern Central. 
 
Atès que els tràgics accidents que periòdicament succeeixen a la Nacional II en el tram 
que creua la demarcació de Girona, que s’han agreujat durant els primers mesos 
d’aquest any, fan evident la precarietat actual de la N-II en diversos trams del seu traçat, 
alguns a la comarca del Gironès. 
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Atès que la Nacional II és una de les vies de comunicació més transitades de les 
comarques gironines, és la porta d’interconnexió amb la Catalunya Nord i Europa, tant 
pel que fa al pas d’automòbils i de persones com de mercaderies. 
 
Atès que malgrat això, la Nacional II presenta una estructura que no ha variat quasi gens 
en dècades, fruit del fet que la inversió en infraestructures a la nostra demarcació hagi 
estat històricament precària; i que les seves característiques en molts dels trams són les 
d’una carretera secundària fent funcions de primària. 
 
Atès que per crear les condicions adients de seguretat i mobilitat moderna i accessible a 
la ciutadania, i per oferir opcions que generin nova activitat econòmica cal disposar d’una 
dotació adequada d’infraestructures viàries i serveis de transport. 
 
Atès que en un moment en el qual es produeixen restriccions pressupostàries resulta 
encara més necessari prioritzar les actuacions que ofereixen més rendibilitat social 
econòmica i ambiental, i l’execució del Pla de millora de la Nacional II és imprescindible 
per assolir tots aquests objectius. 
 
Atès que els estudis tècnics determinen que la traça actual de la Nacional II té unes 
característiques geomètriques desfasades que reclamen amb urgència una actuació de 
millora. I atès, en aquest sentit, que el RACC ha assegurat que en els diversos trams de 
carretera, al seu pas per la demarcació, hi circulen diàriament uns 20.000 vehicles, dels 
quals prop d’una quarta part son camions; que aquestes xifres s’accentuen durant els 
mesos d’estiu i que en la seva majoria pretenen passar per la carretera com si fos una 
autovia i les mesures restrictives aplicades no han estat prou dissuasòries per evitar 
l’elevada sinistralitat. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al ple l’adopció del següent ACORDS: 
 
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat espanyol, a través del Ministeri de Foment, que 
elabori el Projecte de millora de la Nacional II i n’executi les obres corresponents a 
Maçanet de la Selva – La Jonquera, així com el tram previ a l’arribada a Girona, 
considerant-les com a prioritàries en el marc de la programació i calendari de les 
inversions previstes pels pròxims exercicis. 
 
SEGON.- Demanar també al Ministeri de Foment que, en l’interí i com a actuació 
alternativa i dissuasòria per tal de garantir la seguretat vial i descongestionar el dens 
trànsit de vehicles que circulen diàriament per la carretera Nacional II (mitjana de 
15.000 vehicles/dia, amb el consegüent risc i perillositat que això comporta), autoritzi la 
mesura de gratuïtat per als usuaris de l’autopista AP-7, tram comprès entre els municipis 
de Maçanet de la Selva i el municipi transfronterer de la Jonquera i viceversa. 
 
TERCER.- Trametre aquest acord al Ministeri de Foment, a la Delegació del Govern de la 
Generalitat de Catalunya a Girona, a la Subdelegació del Govern de l’Estat a Girona i als 
municipis que configuren la comarca del Gironès. 
 
 
La proposta s’aprova per unanimitat. 
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10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA: 
 
No n’hi ha. 
 
11.- INFORMACIONS ALCALDIA 
 
.Agraeix a la Comissió de festes i a tota la gent que de forma altruista i desinteressada 
van col.laborar en la Festa Major d’Aiguaviva. 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 

19 de setembre: assisteix al jutjat d’instrucció núm.3, per a les diligències prèvies 
del “tema que ja coneixen”. La defensa volia que dos testimonis apareguessin a 
declarar però no es va acceptar. 

 
29 de setembre: assisteix a la fàbrica Bellsolà, on també va anar el conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, F.X. Mena, en la visita a la 
fàbrica. Més tard, el conseller també va assistir al Consell d’alcaldes del Consell 
Comarcal celebrat a Sant Martí Vell. 

 
3 d’octubre: assisteix a la antiga llibreria de la Generalitat, a la exposició “Pilarín 
Bayés, 50 anys dibuixant per a tots” al nou espai expositiu Santa Caterina. 

 
6 d’octubre: assisteix a la inauguració fira del cistell a Salt. 

 
8 d’octubre: assisteix a la seu de l’ACA a Barcelona per a signar el conveni. L’ACA 
va abonar els 29.000€ aproximadament al cap de dos dies. 

 
10 d’octubre: rep la visita dels mossos d’esquadra, el sotsintendent Creus va 
informar que marxava i es presentà Carles Aparicio, cap de la comissaria de Salt. 
Fins ara depeníem de la estació del Gironès-Pla Estany i ara passem a dependre 
de la comissaria de Salt. Per tant, els Mossos que vinguin al poble ho faran des de 
Salt. Les denúncies, per la seva banda, es podran fer a Salt, i també a Sta. 
Catarina com fins ara. 

 
11 d’octubre: assisteix a la comissió de seguiment obres TGV. La part d’Aiguaviva 
està acabada. 
Reunió del POUM per Cala Carmeta. Es planteja fer habitatge social.  

 
17 d’octubre: assisteix a la exposició de fotoperiodisme de Girona, “Premsa-Press” 
a la Casa Cultura. Mirarem si la podem dur a Aiguaviva. 

 
18 octubre: assisteix a l’entrega dels premis Liberpress a l’Auditori de Girona. 

 
22 octubre: assisteix amb la regidora Marta Vives a la comissaria de Salt, on els hi 
varen ensenyar les instal�lacions. 

 
23 octubre: participa a una reunió a l’ajuntament de Riudellots, en la que es 
tracta la delimitació de termes que afecta a Can Jordi i una proposta de canvi de 
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distribució. Si es segueix el la delimitació de termes queda partit. Si la delimitació 
ha de ser “quebrada” , que ho sigui, comenta l’Alcalde, afegint que els interessats 
han de tenir la primera paraula. 

 
24 octubre: participa al consell d’alcaldes, on hi assisteix el E.Casadesús. Van 
presentar el nou sots-inspector dels Mossos d’Esquadra, Xavier Domenech. També 
van explicar l’experiència amb els incendis de l’Empordà. 

 
Per últim, aprofita per desitjar unes bones festes els propers dies, i bones fires. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Intervencions del regidor sr.Pinsach: 
 
*Pregunta que va passar l’altre dia a Can Bellsolà.  
L’Alcalde respon que va haver-hi un fuita (de subministrament d’aigua) propera a la casa 
Bellsolà, i també davant la pista esportiva.  
 
*Pregunta sobre si s’ha fet números de la piscina. 
El regidor sr. Garcia li respon que de la gestió es calculen les despeses en 25.185,5 i els 
ingressos en 6.491€, que donen un total de 18.693€ negatius, 17.000€ si es té en 
compte que no s’ha pagat per anar a la piscina de Salitja. 
El sr. Mateu afegeix que es va haver de contractar externament la gestió per el decret 
Rajoy, que impossibilitava la contractació de personal. Si s’agafés personal del poble es 
podria rebaixar la despesa. Comenta que les piscines municipals no tenen benefici, i que 
és un servei més pel poble. 
 
*Pregunta pels quasi 30.000€ rebuts per part de l’ACA com a subvenció de la portada en 
alta, i comenta que temps endarrere ja va dir que no es cobraria “ni un duro”, però que 
no es va voler escoltar.  
El sr. Alcalde li respon que la subvenció anava per un tant % de la obra, que va costar 
molt menys dels 700.000€ aprox. inicialment pressupostats. Afegeix que és sabut les 
complicacions en l’execució de l’obra, la denegació de la pròrroga que es va produir, però 
que s’havia justificat mes de 100.000€ en termini. Abans de fer la proposta de conveni, 
l’ACA va dir que “derogarien la subvenció” per falta de documents en l’adjudicació de 
l’obra. 
Acaba dient que la canonada era una obra imprescindible, i que s’ha pogut pagar amb 
part de l’ACA, part subvenció diputació, part conveni Can Garrofa, i la resta l’ajuntament. 
El sr. Pinsach conclou dient que ell va discutir el pagament, no el projecte. 
  
 
Intervencions del regidor sr.Pinto: 
 
* Pregunta si es farà manteniment de la piscina.  
El sr. Mateu respon que si es vol fer manteniment de la piscina parlaríem d’uns 4000-
5.000€. També diu que hem tingut unes despeses d’uns 2.000€ del clor. Conclou dient 
que la normativa diu que s’ha de buidar les piscines públiques cada any. S’aprofitaria per 
pintar unes ratlles que no es van fer.  
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*Comenta que Aiguaviva es va adherir a municipis per la independència, associació 
proposada per la Generalitat. A veure si és possible posar el cartell i la bandera. A veure 
si abans de final d’any.  
El sr. Alcalde respon que no tots els municipis que formen part de l’associació de 
municipis per la independència ho han posat, depenent del partit que hi governa i que 
l’associació no té res a veure amb la Generalitat, que va ser iniciativa de l’Alcalde de Vic i 
que s’integra per municipis de diverses tendències polítiques. 
Pel que fa a la bandera comenta que té pensat un lloc. 
 
*Comenta que, un cop el govern central ha aprovat la supressió de la paga extra dels 
treballadors públics, si fos possible d’acord amb el pressupost, encara que sigui simbòlic, 
compensar-ho d’alguna forma. Afegeix que algun Ajuntament pagarà alguna proporció. 
El sr. Alcalde li respon que correspon al ple aprovar el pressupost. Comenta que aquí 
agafàvem la brigada jove i que no varem poder aquest any, i que ell ha d’acatar la llei. 
Afegeix que ell es basarà en l’informe del Secretari. Comenta que la sensibilitat amb els 
treballadors hi ha estat sempre, i que ja es buscarà una sol.lució per compensar-ho.  
 
*Fent referència al tema de la subvenció ACA, comenta que si hi havia terminis, i que ens 
varen dir que pagarien la part executada, i que és cert que ACA ens va dir que no a la 
pròrroga, quan solen concedir-les. Afirma que veu prepotència de l’ACA. 
Comenta que ens han donat un 10% de la subvenció, i que l’ACA ha obtingut un 
important estalvi d’això. Era un deute que no han assumit. Diu seguidament que no dona 
la culpa a l’ajuntament però que l’ACA és un organisme afortunat. Que és un organisme 
autònom, que sempre surt beneficiat.  
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores i 
setze 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 


