
 

1 

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Data: 7 DE NOVEMBRE DE 2012 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President:  Sr.  Joaquim Mateu Bosch 
 
Assistents:   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 set de novembre 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. Josep Pinsach, per tal de 
celebrar la sessió extraordinària convocada.  
 
A les 13,30 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
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. 
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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. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT, per a l’exercici 2013 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 pren la paraula per comentar la proposta d’acord, dient que s’havia deixat 
aquest punt sobre la taula en l’últim ple ordinari, i que en la reunió amb la 
concessionària hi va assistir el sr. Pinsach.  
L’ increment mig de 7,49% que es proposa, afirma que no els hi agrada, però les 
circumstancies són les que hi ha, afegint que en l’informe de la concessionària diu el per 
què. Comenta que IPC s’havia de pujar ja, que pel que fa a l’IVA es produeix un efecte 
rebot en altres preus, hi haurà una major despesa en gestió administrativa per la 
empresa, però que el més rellevant és el cànon de la Generalitat. Aquest canon, afegeix, 
no sols afectarà al consumidor final, sinó també a la demanda d’aigua total, que pagarà 
Prodaisa. També, afegeix, s’incrementa la tarifa d’aigua en alta (Aigües de Girona, Salt i 
Sarrià SA). 
Acaba dient, dirigint-se als regidors de CiU, que li agradaria que consultin tarifes dels 
pobles veïns, que la majoria varen incrementar preus a mitjans de 2012 i que en pobles 
com Bescanó, Vilablareix o Riudellots paguen el doble. 
Per últim, reitera que el gran problema que tindrem és el cànon de la Generalitat, 
afegint que l’increment d’aquest es produeix a fi de salvar la situació econòmica de 
l’ACA, afegint que ja que ara l’ACA depen del govern de CiU, són vostès (dirigint-se als 
regidors de CiU) qui sent els seus representant, podrien intercedir. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. López Pousa, qui comenta que ells, CiU 
Aiguaviva, no pugen el cànon, que ells no poden canviar el govern que tenim, i que 
representen una formació política, no les condicions econòmiques que s’estableixin. 
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Comenta que ells defensen el que s’ha signat, i li diu a l’alcalde que ell va lluitar pels 
interessos del poble, i les empreses les varen “collar”, en el sentit de treure els màxims 
beneficis pel poble. Llavors li comenta al sr. Alcalde que ha fet un canvi que no entén, i 
que no pot justificar l’increment en la pèrdua de beneficis de l’empresa (Prodaisa). 
 
  
L’Alcalde respon que l’empresa no tindrà més beneficis. Vol equilibrar els costos per a 
seguir prestant un servei que fins avui ha estat molt bo, afegeix.  
Afegeix que la empresa s’està mantenint, no “guanyant”. Comenta als regidors de 
convergència que si haguessin anat a la trobada amb A.Dutras, de la empresa Prodaisa, 
s’haguessin assabentat dels motius i de les explicacions del per que s’incrementa. 
Conclou dient que ell no ha canviat, i que vostès (CiU), no van estar desacord amb l’ 
increment en escombraries, i que no s’ha pujat cap altra ordenança.  
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i els 
vots en contra dels regidors de CiU. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les tretze hores i 
quaranta tres 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 


