SESSIÓ ORDINÀRIA
Data: 28 D’OCTUBRE DE 2015
ACTA
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 (CiU)
Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC)

Secretari:

Sr. Ignasi Prádanos Duran

A Aiguaviva, a vint-i-vuit d’octubre de 2015.
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.
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 3 DE
SETEMBRE DE 2015.
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 3 de setembre de 2015.
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.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat, acordant la rectificació del
sentit del vot dels regidors de ERC-AM en l’acord setè i el detall del comentari
de la regidora sra. Montse Belmar pel que fa la obertura de la piscina.

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 313/2015 (1 de setembre de 2015) fins el número 392/2015 (22
d’octubre de 2015).
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Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents.

3.- APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA 09 DE LA TAXA
PER L’APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL A FAVOR
D’EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT GENERAL.
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, estableixen el procediment
per a l’aprovació i modificació de les Ordenances fiscals reguladores dels tributs locals.
En el cas d’imposició de nous tributs, les ordenances fiscals s’han d’aprovar
simultàniament a l’adopció dels respectius acords d’imposició. L’article 16.1 del
mateix text legal disposa que les Ordenances fiscals han de contenir, com a mínim, la
determinació dels elements tributaris, el règim de declaració i d’ingrés, així com les
dates d’aprovació i d’inici de la seva aplicació.
De conformitat amb la normativa, els acords de modificació de les ordenances fiscals
han de contenir la nova redacció dels preceptes afectats, i les dates d’aprovació i
d’inici de la seva aplicació.
L’aprovació d’ordenances fiscals, com a manifestació de l’exercici de la potestat
reglamentària de les entitats locals en matèria tributària, està prevista a l’article
106.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, als
articles 12 i 15 del text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (TRHL), i la Disposició addicional quarta,
apartat 3 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.
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.
Vistos els informes de la Secretaria i la Intervenció, es proposa al Ple l’adopció del
següent

ACORD
Primer. APROVAR PROVISIONALMENT la modificació de l’Ordenança de la taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores de
serveis de subministraments d’interès general, aprovada pel Ple de l’Ajuntament en
sessió de data 7 d’octubre de 2010, en els següents termes:
Modificació de l’article 2 queda redactat:
“Article 2n. Fet imposable i supòsits de no subjecció
1. Constitueix el fet imposable de la taxa el gaudiment de la utilització privativa, o
els aprofitaments especials constituïts en el sòl, subsòl o volada de les vies
públiques municipals, a favor d’empreses o entitats que utilitzen el domini públic
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per a prestar els serveis de subministraments que resultin d’interès general o
afectin la generalitat o una part important del veïnat.
2. L’aprofitament especial del domini públic es produirà sempre que per a la
prestació del servei de subministrament calgui utilitzar antenes, instal·lacions o
xarxes que materialment ocupen el sòl, subsòl o volada de les vies públiques
municipals, amb independència de qui sigui el titular de les xarxes.
3. En particular, es comprendran entre els serveis referits als apartats anteriors,
els subministraments d’aigua, gas, electricitat, i altres mitjans de comunicació que
es prestin, total o parcialment, a través de xarxes i antenes que ocupen el domini
públic municipal.
4. El pagament de la taxa regulada en aquesta Ordenança suposa l’exclusió
expressa de l’exacció d’altres taxes derivades de la utilització privativa o
l’aprofitament especial constituït en el sòl, subsòl o vol de les vies públiques
municipals, necessàries per a la prestació dels serveis de subministraments
d’interès general.
5. L’Empresa “Telefónica de España S.A.U”, a la qual va cedir Telefónica SA els
diferents títols habilitants relatius a serveis de telecomunicacions bàsiques a
Espanya, no haurà de satisfer la taxa perquè el seu import queda englobat en la
compensació de l’1,9% dels seus ingressos bruts que satisfà a aquest Ajuntament.
Les restants empreses del “Grup Telefònica” estan subjectes al pagament de la
taxa regulada en aquesta ordenança.
6. No estaran subjectes a la taxa regulada per la present Ordenança les empreses
o entitats que utilitzen el domini públic per a prestar els serveis de comunicacions
electròniques, quan no siguin titulars de les instal·lacions.”
Modificació de l’article 3 queda redactat:
“Article 3r. Subjectes passius
1. Són subjectes passius les empreses o entitats explotadores de serveis de
subministrament que resultin d’interès general o afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat tals com les de proveïment d’aigua, subministrament de
gas, electricitat, i altres d’anàlogues, independentment del seu caràcter públic o
privat.
A aquests efectes, s’inclouen entre les empreses explotadores dels dits serveis les
empreses distribuïdores i comercialitzadores dels mateixos.
També seran subjectes passius les empreses que exploten xarxes de comunicació
electrònica mitjançant sistemes de fibra òptica, televisió per cable o qualsevol altra
tècnica quan siguin titulars de les mateixes.
2. Als efectes de la taxa aquí regulada, tenen la consideració de subjectes passius
les empreses o entitats explotadores de serveis a què es refereix l’apartat anterior
que són titulars de les corresponents xarxes a través de les quals s’efectuïn els
subministraments.
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3. Les empreses titulars de les xarxes físiques, a les quals no els resulti aplicable el
que es preveu als apartats anteriors, estan subjectes a la taxa per ocupacions del
sòl, el subsòl i la volada de la via pública, regulada en l’Ordenança fiscal
corresponent.”
Segon. Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com la modificació del text íntegre de l’Ordenança Fiscal durant el
termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la publicació de
l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació de l’Ordenança, els qui tinguin
un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març , podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions
que considerin oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se
presentat reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a la modificació de l’Ordenança fiscal per a l’exercici 2016, seran
objecte de publicació en el Butlletí Oficial de la Província.
La sra. Vives fa ús de la paraula i comenta que s’ha d’aprovar aquesta modificació ja
que les empreses de subministraments només estan exemptes quan no són titulars de
les instal.lacions.
El sr. Alcalde afegeix que les companyies paguen en relació a la facturació, i Orange
va guanyar recurs al TSJC, i els que utilitzen la xarxa però no tenen la titularitat, no
han de pagar i per això s’ha de modificar la ordenança, com recomana XALOC.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat.

4.- APROVACIÓ SOL.LICITUD FRACCIONAMENT DEL REINTEGRAMENT DELS
SALDOS DEUTORS DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LA PARTICIPACIÓ DE
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN ELS TRIBUTS DE L’ESTAT CORRESPONENTS
A L’ANY 2013.

Atesa la participació dels municipis en els tributs de l’Estat (liquidació definitiva 2013)
en el cas de l’Ajuntament d’Aiguaviva.
Atès que les entregues a compte practicades superen en 4.760,41€ la liquidació
definitiva.
Atès que el Real Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat
financera de les comunitats autònomes i entitats locals i altres de caràcter autonòmic,
contempla l’opció, en la seva Disposició Addicional desena, del reintegrament dels
saldos que resultin a càrrec de les Entitats locals en la liquidació definitiva de la
participació en tributs de l’Estat corresponent a l’any 2013 podrà fraccionar-se en un
període de 10 anys.
Atès que dita sol.licitud s’ha d’aprovar per Ple, i s’haurà de remetre abans de data 1 de
novembre de 2015, sempre que es compleixi el següent: presentació de la liquidació
exercici 2014 de l’entitat local; que es prevegi complir a 31 de desembre de 2015 amb
estabilitat i límit de deute pública (segons execució 3r trimestre 2015) i que el període
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mig pagament no superi més de 30 dies el termini màxim segons la normativa
morositat..
És per això que es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Sol.licitar fraccionament dels saldos deutors de la liquidació definitiva de la
participació de l’Ajuntament d’Aiguaviva en els tributs de l’estat corresponents a l’any
2013.
Segon.- Notificar el present acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques.

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat.

5.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
5.1.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 5/2015:
Atès les majors despeses en taxes d’inspecció de l’impost d’Activitats Econòmiques per
part de XALOC, i que a la partida pressupostària corresponent (2015.934.22708), no
es disposa de crèdit suficient.
Atès l’expedient (SC 5/2015) que s’adjunta a la proposta.
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta.
SEGON.- Aprovar inicialment l’expedient de suplement de crèdit SC 5/2015 del
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb majors ingressos, i el detall del
qual és el següent:

Prog Eco.
934
22708

Import
Serveis de recaptació a favor de l’entitat
60.183,08 €
TOTAL
60.183,08€

Aquestes despeses es financen, de conformitat amb l’art. 177.4 TRLHL, així com l’art.
36.1.b) RD 500/1990, de 20 d’abril, amb càrrec a majors ingressos que es detallen a
continuació:
Prog Eco.
13000

Impost Activitats Econòmiques

Import
60.183,08 €
TOTAL
60.183,08€

TERCER.- Exposar al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de
quinze dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la
Província.
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QUART.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari,
el Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període
d’exposició pública, per resoldre-les.
CINQUÈ.- Publicar, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat,
resumit per capítols, al BOP i al tauler d' anuncis”

La regidora sra. Vives pren la paraula i explica que Hisenda encarrega a XALOC la
inspecció de IAE, i que aquesta inspecció comporta el pagament del 5% del que es
recapta, i que per això és necessari aquest suplement de crèdit. 60.000€, però que
l’ingrés, que es suposava en 200.000€ per l’Ajuntament, serà finalment més del doble.
Es tracta d’inspeccions a industries del municipi.
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat.

12.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA
*La delimitació amb Riudellots de la Selva ja s’ha aprovat definitivament. S’ha publicat
al DOGC i BOE.
*No hi haurà pujada d’impostos pel 2016. Afegeix que, es notarà baixada en l’IBI ja
que no s’aplicarà l’ordre d’increment automàtic del 10% que hi havia fins ara, i que es
tornarà al valor anterior.
*Ha començat el procés de regularització cadastral. Es rebran cartes d’Hisenda més
endavant.
*Vaig rebre visita ahir del cap de Mossos d’Esquadra a Salt, per presentar informe. En
teoria estem bé, en quant a xifres de delictes, i confiem es mantingui.
*Vàrem rebre notificació per part de Teisa, que la línia de bus que ve de Santa
Coloma, passarà uns minuts abans, pels nens de Vilobí que van a l’institut.
*He rebut queixa sobre gossos per part d’una mare a prop de la llar d’infants. Haurem
de fer algun escrit més i potser sancionar.

13.- PRECS I PREGUNTES
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les
següents qüestions:
*Pregunta per la fibra òptica.
El sr. Alcalde pren la paraula i li respon que fa un temps li varen informar que
Vilablareix estava inclòs per a fer al 2015, però Aiguaviva no estava previst.
*Pregunta per la petició que s va fer per desbrossar, baixada de Puigtorrat, i si els
forestals havien dit quelcom.
El sr. Mateu respon que l’informe dels forestals deia d’incloure-ho en franja de
protecció. S’ha d’aprovar per ple el mapa amb les franges abans de poder exigir.
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*Demana poder mirar les actes dels Consells de Govern Municipal.
El regidor sr. Bohigas li diu que s’aproven per mesos, no cada setmana, i el sr. Alcalde
afegeix que fins que no s’aproven no es poden publicar, i que no s’aprova l’acta
anterior en cada sessió que es fa, però que es posarà a disposició dels regidors les
actes aprovades.
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta les
següents qüestions:
*Arrel de la pluja, l’accés al polivalent va quedar desfalcat.
*Van anar al seu domicili 3 veïns de la zona nova Aiguaviva, i li van comentar els
problemes amb els aparcaments dels cotxes que es produeixen al c/ Llevant.
*Manteniment voreres de Mas Aliu i Can Jordi, semblen, diu, polígons dels anys 70 i
encara no s’ha fet res per a mantenir-ho.
El sr. Alcalde li respon que precisament l’altre dia es va fer actuació de manteniment
en el polígon, i que per altra banda, els mateixos que es queixen (empreses) són els
que fan malbé quan s’arregla. Posa l’exemple de les faroles, que sovint es fan malbé
per culpa de camions, i costen 1000 i pico euros, que no cobreix l’assegurança ja que
no se sap qui la fa malbé.
Comenta que es podria fer els arranjaments i manteniment necessari mitjançant
contribucions especials a tots els afectats, però que costaria “una burrada”.
*Llei transparència i Actualització dades inventari.
Se li respon pel que fa a la primera, que hi ha programada reunió setmana que ve al
consell comarcal del Gironès, i pel que fa a la segona, que es tornarà a parlar amb el
XALOC.
*Properes festes, com Nadal, reis i en quina posició està la Comissió de Festes.
El sr. Bohigas li respon que properament es reunirà amb la Comissió de Festes per
veure que faran, si pleguen, continuen,.. Comenta que està a l’expectativa, que ens
hem de coordinar i anar fent. I que, per altra banda, pel que fa a les activitats
concretes, treballen en funció de la demanda de la gent. Sense anar més lluny, la
castanyada a celebrar properament.
Li comenta a la regidora sra. Belmar que si té alguna proposta d’activitat, que
endavant.
Conclou dient que no es vol posar en el terreny d’una Comissió que funciona i des de
fa temps.

I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i deu
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
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