
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 17 DE MAIG DE 2018 

 
A C T A 

 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Sílvia Gómez Mestres (PIA) 
 Sr. Josep Pinsach Riera (ERC-AM) 
 Sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM) 
 Sra. Montse Belmar López (PDeCat)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (Junts x Aiguaviva) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a disset de maig de 2018. 
 
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, excepte la regidora sra. Gómez. 
 
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 18 DE 
GENER DE 2018.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 18 de gener de 2018. 
 
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 regidors i regidores presents. 
 
 
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: 
 
Des del número 105/2018 (9 de març de 2018) fins el número 229/2018 (14 de maig 
de 2018). 
 
Es pren coneixement per part dels regidors i regidores presents. 



  

 
3.-ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’AIGUAVIVA I EL CONSORCI DEL TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE 
GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT PER A LA DISTRIBUCIÓ I 
RECÀRREGA DE TÍTOLS DE TRANSPORT INTEGRATS. 
 
El Consorci ATMG és un consorci interadministratiu de caràcter voluntari, creat per a la 
coordinació del sistema de transport públic de viatgers dins el seu àmbit territorial. 
 
El Consorci ATMG,  coordina els recursos destinats a mantenir el sistema d’integració 
tarifària de transport públic de viatgers. 
 
El sistema de transport públic integrat té la consideració de servei d’interès general de 
caràcter universal. 
 
L’Ajuntament d’Aiguaviva està integrat dins del Consorci ATMG, legitimada per 
participar en els serveis adreçats a millorar la mobilitat dels seus ciutadans i amb 
competències per afavorir l’ús del transport públic amb tarifes socials, personalitzades 
i equitatives. 
 
Atès que el Conveni té com a objecte determinar els termes i les condicions de 
col·laboració entre les parts,  per a la distribució i recàrrega de títols de transport 
integrats ATM  en targetes sense contacte, entre les persones del municipi d’Aiguaviva 
que responguin a determinats perfils. 
 

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 de col.laboració entre l’Ajuntament d’Aiguaviva i el 
consorci del Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de mobilitat per a 
la distribució i recàrrega de títols de transport integrats (2018). 
 

SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 

TERCER.- Trametre el present acord a les parts interessades. 
 
La regidora sra. Vives fa ús d ela paraula per explicar la proposta, i el conveni, que 
inclou bonificacions als majors de 70 anys (100%) i als joves entre 13 i 18 anys. 
El sr. Alcalde afegeix que aquest proper diumenge s’aprofitarà per informar a la gent 
gran.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
4.- PRESA CONEIXEMENT RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDORA PER PART DE 
LA SRA. SÍLVIA GÓMEZ MESTRES. 
 



  

Vist l’escrit de renúncia al càrrec de regidora per part de la sra. Sílvia Gómez Mestres, 
presentat amb registre d’entrada n. E20180000792, i data 3 de maig de 2018, 
mitjançant el que s’exposen els motius que porten a la renúncia voluntària del càrrec. 
 
Atès que la sra. Sílvia Gómez Mestres va prendre possessió d’aquest càrrec el dia 13 
de juny de 2015, després de les eleccions municipals que es varen celebrar el 24 de 
maig de 2015. 
 
En compliment dels articles 9.4 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals (RD 2568/1986), i art. 182 de la LO 5/1985 del Règim 
Electoral General, el ple de la Corporació es proposa adoptar el següent ACORD: 

 

PRIMER.- Prendre coneixement de la renuncia al càrrec de regidora per part de la 
sra. Sílvia Gómez Mestres. 

SEGON.- Remetre certificació d’aquest acord a la Junta Electoral corresponent junt 
amb la còpia de l’escrit de renúncia i indicar que la perdona  a la que correspon cobrir 
la vacant, a judici d’aquesta Corporació és el sr. Oriol Dalmau Pararols, següent en la 
mateixa llista que la renunciant, i sol.licitar a la Junta electoral que remeti la 
corresponent credencial per a que pugui prendre possessió del seu càrrec.  
 
Tots els regidors i regidores prenen coneixement. 
 
 
5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA N.136/2018 QUE APROVA UNA ACCIÓ 
PER INCLOURE EN EL PAES (PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE) DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
 
Vist el decret d’Alcaldia número 136/2018, de data 28 de març, pel qual s’aprova una 
nova acció per incloure al PAES de l’Ajuntament d’Aiguaviva, titulada “Millores en 
l’envolupant de l’edifici de l’Ajuntament i l’edifici de les escoles velles”. 
 
Vista l’adhesió al Pacte d’Alcaldes per part de l’ajuntament d’Aiguaviva, mitjançant 
acord plenari de data 3 de setembre de 2015. Atès que dit Pacte consisteix en el 
compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius 
comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència 
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
Atès que resulta del Pacte obtenir una eina programàtica que permeti establir la 
política energètica a seguir fins al 2020, que  ha de permetre establir les bases 
d’aquelles accions i mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar per 
part del municipi com  és el Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES).  
 
Atès  que el 15 de març de 2016 es va aprovar inicialment el “Pla d’acció per a 
l’energia sostenible de l’Ajuntament d’Aiguaviva”, on es planifiquen 19 accions que es 
preveu reduiran l’emissió de gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera per al 2020 de 
fins a un 20%.  
 
Atès que s’ha cregut oportú ampliar el PAES aprovat amb una nova acció titulada 
“1.1.4 Millores en l’envolupant de l’edifici de l’Ajuntament i l’edifici de les escoles 
velles” amb l’objectiu de millorar l’eficiència energètica i reduir el consum dels edificis 
públics o equipaments.  



  

 
Vista la fitxa d’anàlisi d’aquesta nova acció redactada per ENGICO2EN, SLP.  
 

Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 136/2018, de data 28 de març pel qual 
s’aprova una nova acció per incloure al PAES de l’Ajuntament d’Aiguaviva, titulada 
“Millores en l’envolupant de l’edifici de l’Ajuntament i l’edifici de les escoles velles”. 
 
SEGON.- Comuniqui’s aquesta resolució a la Diputació de Girona, el Consell Comarcal  
i al CILMA. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ CONVENI PER A LA SUBVENCIÓ D’UNA CALDERA DE 
BIOMASSA A L’ESCOLA D’AIGUAVIVA ENTRE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Vista l’Ordre GAH/45/2016 de 7 de març , per la qual s’aproven les bases reguladores 
per seleccionar operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO 
FEDER de Catalunya 2014/2020, eixos prioritaris 4 i 6 i s’obre la convocatòria per part 
del Departament de Governació Administracions Públiques i Habitatge . 
 
Atès que la Diputació de Girona, el dia 21 de març de 2016, BOP núm. 55, va aprovar 
les bases específiques reguladores del procés de selecció i d’execució dels projectes 
dels ajuntaments, consells comarcals i altres ens locals a presentar a la convocatòria 
(Ordre GAH/45/2016 de 7 de març) del Departament de Governació, Administracions 
Públiques i Habitatge de la Generalitat de Catalunya Eixos 4 i 6 del FEDER. 
 
Atès que dins del termini de la convocatòria pública de subvencions del Servei de 
Programes Europeus, publicada al BOP núm. 61 de 31 de març de 2016, l’ajuntament 
d’Aiguaviva va presentar el projecte d’instal·lació d’una caldera de biomassa a les 
escoles noves i velles d’Aiguaviva. 
 
Vist el decret del president de la Diputació de Girona, de 7 de juny de 2016, en que es 
selecciona i es preveu el cofinançament de l’esmentat projecte en els següents 
termes:  
 

 

 
 

Exp. Entitat NIF Puntuac
ió 

obtingu
da 

Pressup
ost (€) 
(IVA 

inclòs) 

Despesa elegible 
(€) (sense IVA i 

aplicant, si escau, 
la base 7.4; topall 

de l’1,25 de la 
mitjana) 

Aportació 
de la 

Diputació 
(25 % 

despesa 
elegible) 

SP/83 
2016/92

2 

AIGUAVI
VA 

P1700200
G 

10,41 
45.011,7

2 
37.199,77 9.299,94 



  

Vist que l’executivitat d’aquesta resolució està condicionada a l’aprovació de les 
subvencions per part de la Generalitat de Catalunya i a l’aprovació dels corresponents 
convenis amb els ens locals beneficiaris. 

 

Vista la Resolució de la consellera de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de la Generalitat de Catalunya, (GAH/1214/2017), de 26 de maig de 2017, 
publicada al DOGC núm. 7381, de data 31 de maig de 2017, per la qual se seleccionen 
les operacions de les entitats locals susceptibles de cofinançament pel PO FEDER de 
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, en que s’aprova l’esmentat projecte i se li 
atorga un cofinançament FEDER de 18.599,89 €.  

 

Vist que l’art. 10.4 de les Bases de la convocatòria de la Diputació preveu que es 
signarà un conveni amb l’entitat local, regulador de les condicions d’execució i de 
lliurament del bé, així com del lliurament de l’import cofinançat per ell (el 25% de la 
despesa elegible més l’IVA repercutible). 
 
Vist que el model d’execució del projecte és innovador des del punt de vista de 
l’organització ja que inclou la gestió energètica integral i que els contractes 
s’estructuren en les següents prestacions: 

 

PRESTACI
ONS 

CONTRACT
E 

Prestacions 
energètiques a 

càrrec de 
l’ajuntament 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitat
s 

Preus 
annuals 

IVA 
exclòs 
€/any 

Preus 
annuals 

IVA 
inclòs 
€/any 

P1 a 
Subministrament 
d’energia 

0,04453 €/kWh 1.979,34 2.395,00 

P1 b Gestió energètica 450,00 €/any 450,00 544,50 

P2 Manteniment preventiu 700,00 €/any 700,00 847,00 

P3 
Manteniment correctiu 
i garantia total 

550,00 €/any 550,00 665,50 

TOTAL PRESTACIONS ANUALS 3.679,34 4.452,00 

 
PRESTACI

ONS 
CONTRACT

E 

Prestació a càrrec 
de la Diputació de 

Girona 

Valor pressupostat 
base imposable  €    

(IVA exclòs) 
Cost € (IVA inclòs) 

P4 

Obres d’adequació i                   
d’ instal·lació d’una 
caldera de biomassa a 
de biomassa a les 
escoles noves i velles 
d’Aiguaviva 

37.199,77 45.011,72 

 
 
Vist que per al bon funcionament del projecte es creu convenient que la direcció 
d’obres i el seguiment administratiu i econòmic el dugui a terme la Diputació de 
Girona, la Diputació de Girona encarregar la direcció de les obres d’instal·lació i 



  

posada en funcionament de la prestació núm. 4 per mitjà d’un contracte extern i el 
repercutirà a l’Ajuntament conveniat. El cost estimat és el recollit en la taula següent: 
 
 

PRESTACIONS CONTRACTE 

Valor 
pressupostat 

base 
imposable 

Unitat
s 

Preu  € 
(IVA 

exclòs)  

Preu  € 
 (IVA 

inclòs)  

Coordinació de seguretat  i salut 
laboral, i direcció tècnica de les obres 
estimada d’ instal·lació d’una caldera 
de biomassa a les escoles noves i velles 
d’Aiguaviva 

3.000,00 1 3.000,00 3.630,00 

 
Es proposa al ple de la corporació de l’Ajuntament d’Aiguaviva, l’adopció del següent 
acord:  
 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració que té per objecte: 
 

a) Que l’Ajuntament signant autoritzi a realitzar la contractació i adjudicació de les 
quatre prestacions (P1, P2, P3 i P4) a la Diputació de Girona. 

b) Regular les condicions d’execució i lliurament d’instal·lació d’una caldera de 
biomassa caldera de biomassa a les escoles noves i velles d’Aiguaviva, abans 
de l’inici del procediment de contractació conjunta esporàdica. 

c) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a l’empresa adjudicatària 
les prestacions 1, 2 i 3. 

d) Que l’Ajuntament assumeixi el compromís d’abonar a la Diputació de Girona el 
cost derivat de la direcció tècnica de les obres d’instal·lació de la prestació 
núm. 4. 

e) Establir la forma de pagament de l’import cofinançat de la prestació núm. 4 per 
l’Ajuntament, corresponent al 25 % del total del pressupost d’execució 
material, més el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial, més 
el 21 % d’IVA del total del projecte, i més la totalitat de l’increment de la 
despesa en el projecte executiu, als efectes del que disposen els articles 109.5 
i 316.5 del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i l’article 8 del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el reglament 
general de la Llei de Contractes de les AAPP. 

 
Segon.- Autoritzar i disposar la despesa plurianual de les prestacions P1, P2 i P3 i 
autoritzar i disposar la depesa de la prestació P4 i la direcció tècnica, segons els detall 
següent: 

 

PPRESTACIÓ DESCRIPCIÓ 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

P1 a 
Subministrament 

d’energia 
0,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 2.395,00 

P1 b 
Gestió 

energètica 
0,00 544,50 544,50 544,50 544,50 544,50 

P2 
Manteniment 

preventiu 
0,00 847,00 847,00 847,00 847,00 847,00 



  

P3 
Manteniment 

correctiu i 

garantia total 

0,00 665,50 665,50 665,50 665,50 665,50 

P4 

Obres 

d’adequació i 

d’instal·lació 

d’una caldera de 

biomassa a les 

escoles noves i 

velles 

d’Aiguaviva (25% 

del cost + la 

totalitat de l’IVA) 

0,00 17.111,89 0,00 0,00 0,00 0,00 

Coordinació SS i direcció 

tècnica de les obres 
0,00 3.630,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL (€) 0,00 25.193,90 4.452,00 4.452,00 4.452,00 4.452,00 

 

 

Tercer.- Posar a disposició de la Diputació de Girona, lliure de càrregues i gravàmens i 
amb tots els permisos requerits, els terrenys i/o els edificis necessaris per l’execució 
de l’obra detallada com a prestació núm. 4. 
 
Quart.- Facultar a l’Alcalde-President de la Corporació per la signatura del conveni de 
col·laboració, així com de la resta de documentació complementària pel desplegament 
d’aquest conveni, i en especial per incorporar d’aquelles modificacions de caràcter no 
substancial que siguin requerides per l’execució del conveni.  
 
El regidor sr. Pinsach li pregunta per la ubicació del dipòsit de biomassa, i la regidora 
sra. Vives li respon que al costat del de gasoil. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- MOCIÓ PER L’ALLIBERAMENT DELS PRESOS POLÍTICS, EL RETORN DELS 
EXILIATS I LA DENÚNCIA DE LA DERIVA ANTIDEMOCRÀTICA I AUTORITÀRIA 
DE L’ESTAT ESPANYOL. 
 
Catalunya pateix, una i altra vegada, l’atac repressiu per part del govern de Mariano 
Rajoy i el bloc del 155, conjurats amb el poder judicial i policial de l’estat. L’onada 
repressiva contra els catalans i les catalanes és majúscula i el govern espanyol està 
disposat a tot, fins i tot a vulnerar els drets civils, polítics i humans més bàsics per tal 
d’erradicar qualsevol signe de dignitat del poble català. Intenten esclafar la voluntat 
de la sobirania popular empresonant injustament els nostres legítims representants 
públics, tots ells gent de pau.  
 
L’empresonament injust, arbitrari i abusiu dels diputats i diputades Carme Forcadell, 
Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Dolors Bassa, i l’exili de Marta Rovira tornarà a 



  

ressonar en els annals de la història del nostre país com un nou episodi fosc de 
repressió i de vulneració dels principis democràtics més elementals.  
 
Uns dies negres no només pel poble català sinó també pel poble espanyol, on cada 
vegada i amb més intensitat els seus ciutadans estan perdent els drets i llibertats més 
bàsics i inviolables en qualsevol país que es pretengui a si mateix com a democràtic i 
civilitzat. 
 
Davant d’aquesta injustícia, d’aquesta ignomínia, d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recorda de manera inevitable les èpoques més fosques de 
l’Espanya del segle XX, des del món local no podem restar impertèrrits i ens alcem per 
dir sense vacil·lar que continuarem defensant les nostres idees polítiques. No hi haurà 
prou barrots per silenciar-les. Avui, un cop més, volem dir-ho molt alt i clar: sempre 
estarem al costat d’aquells representants que defensen la voluntat del poble, del 
mandat de l’1 d’octubre i el resultat de les eleccions del 21 de desembre. 
 
I l’estat, en lloc d’actuar com una democràcia madura, on el diàleg i l’acord són el 
motor de la cohesió de la societat, han decidit oferir cops de porra, menyspreu, 
humiliació, amenaces i, finalment, presó. Una causa general contra l’independentisme, 
una autèntica cacera de bruixes, feroç i salvatge, sense mesura.  
 
Potser, ingènuament, es pensen que manllevant-nos als nostres representants, Carles 
Puigdemont, Carme Forcadell, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Clara 
Ponsatí, Antoni Comín, Joaquim Forn, Josep Rull, Lluís Puig, Dolors Bassa, Meritxell 
Serret, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Marta Rovira i Anna Gabriel, ens rendirem i 
dimitirem d’exercir el nostre mandat democràtic, emanat directament dels ciutadans i 
ciutadans. Res més lluny de la realitat. Ens mantindrem ferms en defensa de la causa 
més justa que hi pot haver: la llibertat i el ple exercici de la democràcia.  
 
Contra la dictadura del 155, trobareu un poble compromès i ferm. Perquè la nostra 
lluita és la lluita dels homes i les dones lliures i justos, que volen ser tractats com a 
ciutadans i no com a súbdits.  
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Aiguaviva a proposta del grup municipal ERC-
AM, 
 
ACORDA 
 
PRIMER.- Exigir la llibertat immediata de tots els presos polítics: Carme Forcadell, 
Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Dolors Bassa, 
Jordi Cuixart i Jordi Sánchez. 
 
SEGON.- Exigir el retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats:  Carles 
Puigdemont, Clara Ponsatí, Antoni Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret, Marta Rovira i 
Anna Gabriel, i la garantia del respecte absolut als seus drets polítics, ciutadans i 
humans sense veure’s sotmesos a cap judici pel seu lliure exercici polític. 
 
TERCER. Declarar la vulneració de les llibertats de les persones, recollides i protegides 
en tots els tractats internacionals i manifestar la persecució de la lliure expressió, de la 
vulneració dels drets polítics i humans i del dret a decidir dels ciutadans per part d’un 
estat que jutja les idees i empresona de forma il·legal. 
 
QUART.- Denunciar l’evident manca de separació de poders a l’estat espanyol, així 
com la manipulació i coacció dels mitjans de comunicació per part de l’estat. 



  

 
CINQUÈ.- Demanar a les institucions europees que no continuïn emparant accions 
pròpies d’una dictadura i apel·lar a la justícia internacional perquè intercedeixi de 
manera immediata i garanteixi el respecte als drets dels ciutadans catalans. 
 
SISÈ.- Instem a totes les entitats municipals a defensar els drets fonamentals, civils, 
polítics, la llibertat, la democràcia i els nostres legítims representants escollits 
democràticament del Parlament de Catalunya. 
 
SETÈ.- Atenent a la crida del Molt Honorable President del Parlament de Catalunya, el 
Sr. Roger Torrent, aquest ajuntament vol mostrar el seu suport la crida unitària del 
President i també a la plataforma “Espai Democràcia i Convivència” que té com a 
objectius “la defensa de les institucions catalanes, la convivència, la cohesió social i els 
drets i llibertats de la ciutadania”. 
 
VUITÈ .-  I per reiterar el suport del poble d’Aiguaviva a l’alliberament de tots els  
presos polítics i al retorn de tots els consellers i polítics catalans exiliats , aquest 
Ajuntament aprova la col·locació de “llaços grocs” en el mobiliari urbà municipal com 
faroles, bancs, tanques i  parets dels equipaments municipals –procurant no interferir 
en el bon funcionament del mobiliari o instal·lació  i evitant la utilització de pintura o 
altres mitjans que provoquin un deteriorament del bé- fins a l’alliberament dels 
empresonats. 
  
NOVÉ.- Comunicar al Parlament de Catalunya, a l’Oficina del Parlament Europeu a 
Barcelona, a l’Oficina de l’Alt Comissionat de l’ONU per als Drets Humans (ACNUDH) 
així com a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i l’Associació de Municipis per la 
Independència (AMI), l’aprovació de la present moció. 
 
El regidor sr. Pinsach fa ús de la paraula, presentant la moció i explica que s’ha afegit 
un punt al model de moció de ACM i AMI per a que l’Ajuntament doni suport a deixar 
col.locar llaços grocs en el mobiliari urbà municipal per tenir una mica de força contra 
qui faci accions per treure-ho. 
 
La moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
8.1.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I L'AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN MATÈRIA 
D'ASSESSORAMENT PER A L'ADEQUACIÓ A LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE 
DADES PERSONALS. 
 
Atès 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 d’assessorament i assistència en 
matèria jurídica, administrativa, econòmica i financera als ajuntaments de la comarca 
que ho sol·licitin pel desenvolupament de les seves activitats; 
 



  

Que el Consell Comarcal del Gironès ha adjudicat el contracte menor dels treballs 
d'assessorament per a l'adequació del Consell Comarcal del Gironès, l’Escola de Música 
del Gironès i els ajuntaments de la comarca (especialment als municipis de fins a 
15.000 habitants) a la normativa de protecció de dades de caràcter personal a una 
assessoria externa; 
 
L'objecte d'aquest conveni és donar assessorament per part del Consell Comarcal del 
Gironès per a l'adequació al nou marc legal en matèria de protecció de dades 
personals, d'acord amb el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, a través de 
l'assessoria externa contractada pel Consell. 
 
El Consell Comarcal del Gironès proporcionarà els recursos tècnics i materials 
necessaris per a la realització de les tasques de suport als municipis de la comarca de 
menys de 15.000 habitants que ho sol·licitin; 
 
Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d’Aiguaviva 
que subscriguin aquest conveni de col·laboració mitjançant el qual el Consell Comarcal 
assisteix a l’Ajuntament en matèria d'assessorament per a l'adequació a la normativa 
de protecció de dades de caràcter personal a través de l'assessoria externa. 
 
De conformitat amb el que regulen els art. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
de règim jurídic del sector públic i els art. 108 a 112 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, 
de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya 
 

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 la urgència de la proposta, justificada en que s’ha rebut la 
documentació amb poca antelació al ple. 
 

SEGON.- Aprovar el conveni de col.laboració entre l’Ajuntament d’Aiguaviva i el Consell 
Comarcal del gironès en matèria d’assessorament per a l’adequació a la normativa de 
protecció de dades personals. 
 

TERCER.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 

QUART.- Trametre el present acord a les parts interessades. 
 
La urgència i la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.2.- MOCIÓ EN RELACIÓ A LES DECLARACIONS DEL PRESIDENT DEL 
GOVERN D’ESPANYA, I EL NOMENAMENT DE LA JUTGESSA MARÍA ELÓSEGUI 
COM A MEMBRE DEL TRIBUNAL EUROPEU DE DRETS HUMANS: 



  

 
En repulsa de les lamentables i deplorables declaracions del President del Govern 
d’Espanya, Mariano Rajoy, el passat 24 de gener de 2018 en una entrevista concedida 
a un mitjà de comunicació radiofònic espanyol, en la que se li preguntava sobre les 
diferències salarials entre homes i dones, el Sr. M. Rajoy va respondre “Los 
gobernantes debemos ser muy cautos a la hora de saber cuáles son nuestras 
competencias y cuáles no, y desde luego, no hay ninguna que sea igualar salarios. 
Que el Gobierno empiece a fijar salarios de las empresas... No me vería yo diciendo lo 
que tienen que cobrar ustedes, por ejemplo, francamente”, per després afegir “No nos 
metamos en eso”. 
Un altre fet lamentable és el recent nomenament de la jutgessa espanyola María 
Elósegui com a membre del Tribunal Europeu de Drets Humans de Estrasburg, 
coneguda per les seves particulars i desafortunades teories, com la següent, “para 
curar al transexual lo que hay que hacer es ajustar su cuerpo a su identidad de género 
o realizar una terapia psíquica” 
La Constitució Espanyola en la defensa dels drets fonamentals de les persones 
estableix en l’article 9.2 que correspon als poders públics promoure les condicions per 
tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals s’integra siguin 
reals i efectives; remoure els obstacles que n’impedeixin o en dificultin la plenitud i 
facilitar la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i 
social. 
Volem recordar que segons la Directiva europea 2006/54/CE relativa a l’aplicació del 
principi d’igualtat d’oportunitats i igualtat de tracte entre homes i dones en assumptes 
de treball i ocupació, prohibeix la discriminació laboral, establint que per un mateix 
treball, al qual se li atribueix un mateix valor, s’ha d’eliminar la discriminació directa i 
indirecte per raó de sexe en el conjunt dels elements i de les condicions de retribució. 
A l’efecte de donar compliment a la Directiva 2006/54/CE en data 24 de març de 2007 
va entrar en vigor la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i 
d’homes, la qual en el seu article 1 estableix que dones i homes son iguals en dignitat 
humana, i iguals en drets i deures. A més a més, en el seu l’article 11 acorda que els 
Poders Públics han d’adoptar mesures específiques a favor de les dones per corregir 
situacions patents de desigualtat de fet respecte dels homes.  
L’esmentada llei orgànica també determina que les persones han de gaudir dels drets 
derivats del principi d’igualtat de tracte i de la prohibició de discriminació per raó de 
sexe. 
 
Per tot això, a proposta del grup municipal PDeCat demanem al Ple de la Corporació 
l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta. 
 
SEGON.- Reprovar les declaracions del President del Govern Espanyol sobre la bretxa 
salarial entre homes i dones. 
 
TERCER.- Demanar la revocació de la designació de María Elósegui com a membre del 
Tribunal Europeu de Drets Humans per la seva manifesta incapacitat.  
 
QUART.- Exigir al Govern Espanyol que apliqui mesures correctores immediates per 
equiparar els salaris entre les dones i els homes, tal i com garanteix l’ordenament 
jurídic vigent, que vetlli per la integració de totes les ciutadanes i ciutadans i, que 
garanteixi la igualtat de tracte i d’oportunitats. 
 
CINQUÈ.- Donar suport a totes aquelles dones i homes víctimes de discriminació 
directa o indirecta. 



  

 
SISÈ.- Deixar constància que el municipi d’Aiguaviva i els seus càrrecs electes estan 
al costat de totes aquelles dones i homes que vegin vulnerats els seus drets d’igualtat 
de tracte i d’oportunitats, i que defensen les polítiques integradores i no 
discriminatòries, assegurant una ciutat que lluita per a la defensa de la igualtat de 
drets i d’oportunitats.  
 
SETÈ.- Traslladar els acords presos al Tribunal Europeu dels Drets Humans, al Govern 
Espanyol i a l’Institut Català de la Dona. 
 
La urgència i la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*Vàrem anar a Riudellots a signar la delimitació de termes de Can Jordi. 
 
*Començarà temporada mosquit tigre el proper 1 de juny. 
 
*Escola va fer un acte a la fundació Fita, exposant treballs que varen fer. Ho 
publicaran a la web de l’escola. 
 
*Rebreu circular en relació a la cria d’aus per autoconsum a Catalunya, que s’hauran 
de registrar. 
 
*Estem amb el canvi de nom de la plaça. Consultat després amb INE, no permeten 
posar números, i haurà de ser amb lletres. Aviat es farà l’acte inaugural de la plaça. 
 
*Ens van trucar informant que han admès a tràmit la querella dels 3 Ajuntaments 
contra actes 1-octubre. S’haurà de pagar fiança. 
 
*Mossos han presentat informe d’incidents. Estem en normalitat, han fet més serveis 
que incidents. 
  
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Bohigas, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Tema festa medieval: Pregunta si es farà. 
 
La regidora sra. Belmar li respon negativament. Comenta que no hi ha suport per fer-
ho i que no gastaran pressupost en això, que “no ha tingut quòrum”. El regidor sr. 
Pinsach afegeix que ja sap que n’opina ell al respecte, que si es feia, no hi 
col·laborava, i que si depèn d’ell, no es faria, i si algú altre ho volgués tirar endavant, 
d’acord. 
 
El sr. Alcalde comenta que sempre li ha agradat respectar l’opinió de la gent, i que si 
hi ha una persona al cap davant que ho tira endavant, ho respectaria però si el 
regidor/a no ho vol tirar endavant i no ha trobat suport, no es farà.  
 
*Bar piscina municipal: 



  

 
El sr. Alcalde li respon que no hi ha hagut ningú (en la licitació pública). Afegeix que 
donarem un servei que esperem millor, i que s’està treballant en els accessos. El sr. 
Pinsach afegeix que físicament no hi haurà una persona. S’oferirà, diu, un servei millor 
però no es farà menjar allà. 
Seguidament es parla sobre la porta. El senyor Bohigas comenta que és una 
modernització de 15.000€, i el sr. Alcalde li respon que segur que estalviarem més 
despeses, ja que abans hi havia dos conserges per la porta. El sr. Pinsach afegeix que 
sí, són 15000€ però el cotxe elèctric per substituir al Patrol també és modernització. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta set 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    


