
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 8 DE SETEMBRE DE 2016 

 
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 (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a vuit de setembre de 2016. 
 
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 amb l’excepció del sr. Pinsach (ERC-AM) que es troba fora del 
municipi. 
 
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 22 DE JUNY 
DE 2016.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 22 de juny de 2016. 
 
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. 
 
 
 
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 237/2016 (17 de juny de 2016) fins el número 337/2016 (5 de 
setembre de 2016). 



  

 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents. 
 
 
3.- ACORD MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DEL 
CATÀLEG DE MASIES I CASES RURALS D’AIGUAVIVA. 
 
 
Atesa la proposta de modificació puntual del Pla Especial Urbanístic d’identificació i 
regulació de masies i cases rurals d’Aiguaviva, redactada en data setembre 2016 pels 
serveis tècnics municipals de l’Ajuntament d’Aiguaviva, i que conté l’adequació de 
l’article 13 de les normes urbanístiques a la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de 
modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist que l’objectiu de la modificació és ampliar els usos admesos en els edificis 
catalogats en el PEUMCRA segons les noves possibilitats que hi atorguen les lleis 
superiors que s’han aprovat amb posterioritat a la seva entrada en vigor, amb la 
voluntat d’aconseguir augmentar les possibles utilitzacions de les edificacions existents 
en sòl no urbanitzable, per a les quals sol haver-hi consultes i/o propostes per a la 
implantació d’usos que no són admesos en l’actual articular normatiu aplicable. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 

PRIMER. Aprovar inicialment la proposta de modificació puntual del Pla Especial 
Urbanístic d’identificació i regulació de masies i cases rurals d’Aiguaviva, redactada en 
data setembre 2016 pels serveis tècnics municipals de l’Ajuntament d’Aiguaviva i per 
iniciativa d’aquest últim, en els termes que consten en l’expedient. 

SEGON. Obrir un període d’informació pública durant un mes, mitjançant anunci en el 
tauler d’edictes de l’Ajuntament, en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i 
s’anunciarà, a més, a un dels diaris de major circulació. Durant aquest període 
l’expedient quedarà a disposició de qualsevol que el vulgui examinar o obtenir-ne 
còpies perquè es presentin les al·legacions que es considerin convenients. 

TERCER. Sol·licitar els informes als organismes afectats per raó de les seves 
competències sectorials, que l’han d’emetre en el termini d’un mes, llevat que una 
disposició autoritzi un termini més llarg. 

 
El sr. Mateu fa ús de la paraula i comenta que la proposta inclou una sèrie d’usos que 
no es varen contemplar en el seu dia. Comenta que no es podia fer, per exemple, un 
restaurant. 
Afegeix que s’havia contemplat en el POUM però “ens jubilarà a tots” ja que cada cop 
ens demanen més coses i posen més obstacles. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ REGLAMENT REGULADOR DEL LOCAL CULTURAL “CA 
LA NEUS” de l’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA 
 
La regidoria de cultura ha redactat el Reglament regulador del local cultural “Ca la 
Neus” de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb l’objectiu de facilitar “Ca la Neus “ als veïns, un 
accés al coneixement, al pensament, a la cultura i a la informació, així com oferir un 



  

espai a entitats i Ajuntament per oferir xerrades, exposicions i altres activitats 
artístiques i/o culturals. 
 

Atès que l’aprovació de les ordenances i reglaments locals és una competència atribuïda 
al Ple de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 52.2 d) i el 
procediment està establert en l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.  
 
Vist el contingut del Reglament regulador del local cultural “Ca la Neus” de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
Es proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament regulador del local cultural “Ca la 
Neus” de l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de 
reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà definitiu. 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula per presentar la proposta d’acord. Comenta 
que demà s’inaugura formalment “ca la Neus” i que s’entenia necessari que tingués 
un mínim marc normatiu. 
Seguidament fa referència a que s’ha regulat aspectes com el préstec de llibres, que 
fer amb llibres usats, gent que en un futur hi pugui treballar, etc.. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA N.28 TAXA 
PER EXEPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS. 
 
 
Examinada l’ordenança n.28 taxa per expedició de documents administratius, i atès 
que en breu es posarà en funcionament el local cultural “ca la Neus” de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
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. 
 
Es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 



  

PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT, la modificació de l’article 6è “Quota 
tributària”, afegint un “epígraf 6. Documents relatius al local cultural”, amb el següent 
contingut: 
 
1. Impressió de pàgina en color: 0,40€/pàg 
2. Impressió de pàgina en blanc i negre: 0,20€/pàg 
 
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 
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula per comentar que en relació al local cultural 
“Ca la Neus”, s’havia de regular el cas de si algú volia fer ús de la impressora. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6.- ACORD MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER 
A ESTUDIS ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2016-2017. 
 
 
Vistes les bases que obren a l’expedient, i amb l’objectiu de dotar al redactat d’una 
major claredat i actualitzar el seu contingut. 
 
Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases 
reguladores per la concessió de subvencions, òrgan competent, i disposició de crèdits 
entre d’altres. 
 
Per part de la regidoria d’ensenyament es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord: 
 

PRIMER.- APROVAR les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis 
per als veïns d’Aiguaviva, curs 2016-2017.  
 
SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment 
prevista 
 
 
La regidora sra. Gómez fa ús de la paraula i comenta que és el mateix de cada any 
però que ho milloren ja que van sortint casos no previstos. Afegeix que els 
cursos/ensenyaments a subvencionar s’ha fet d’acord amb els ensenyaments reglats 
que està disponible a la web del departament corresponent de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 



  

7.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 19 DE 
JULIOL DE 2016.  
 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 19 de juliol de 2016. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
 
Per tot això, i havent detectat que no s’ha inclòs com a punt de l’ordre del dia en la 
convocatòria del passat dilluns dia 5 de setembre, es proposa al plenari l’adopció del 
següent 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la urgència i incloure el punt en l’ordre del dia del plenari. 
 
Segon.- Aprovar l’acta del ple extraordinari del dia 19 de juliol de 2016. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*En relació a la moció per abaratir cost enterraments, l’empresa ha fet un escrit de 
resposta. 
 
*Pel que fa a les deficiències d’internet comenta el següent: una plataforma recull 
firmes per a fer escrit a Telefónica, i reclamar posar fibra o millorar ADSL. Explica que 
ha contactat amb Consell comarcal (conseller de promoció econòmica) i amb el 
director dels Serveis Territorials d’Empresa i Ocupació de la Generalitat en relació a la 
qüestió. 
A la Diputació, diu, van recomanar a la a la Generalitat que tenen empresa CTTI que 
fa instal.lacions, però resulta que només fan per Administració, per ells mateixos, per 
això el consultori i l’escola gaudeixen de fibra òptica. 
Finalment, diu que hi ha un telèfon per Alcaldes a Telefónica, que va trucar i li van dir 
que no hi havia previsió per 2016, i que tornes a trucar inicis 2017. 
 
*Comenta que ha anat amb altres Alcaldes a fer foto a Salt per animar a anar a la 
diada. 
 
*Demà s’inaugura Ca la Neus. 
 
*S’ha de fer el sorteig del Jurat Popular. Hi haurà exposició pública del cens. El sorteig 
el farà l’audiència Provincial. 
 
*El diumenge es fa l’aplec de Vilademany. 
 
*El proper 13 de setembre: reunió amb J.M. Sánchez-Bustamante (subdelegat del 
Govern a Girona) pel tema POUM i veure si pot ajudar. 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 



  

L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Contenidors verds sovint s’enganxen amb la xarxa. 
La regidora sra. Vives li respon que la idea és treure part del ballat i posar un fre (groc 
del terra). 
 
*Inici escola i problema amb aparcaments a la porta del garatge. Afegeix que hi ha 
dos passos de zebra seguits a l’escola, i que es podria anul.lar un i fer una plaça nova 
de pàrquing. 
 
*Com és que cada dos per tres el carrer escoles està sense llum? 
El sr. Alcalde li respon que el problema està en si algú remena sense avisar a 
l’empresa que fa el servei de manteniment. Comenta que hi ha un telèfon 24h per 
aquestes incidències. 
 
*Poda d’arbres. Comenta que sap que es fa més endavant, però avisa que n’hi ha 
algun, com el de la cantonada, que t’has d’ajupir per a que no et toqui.  
 
*Comenta que moltes voreres del municipi sobresurten les plantes de la gent. 
 
*Forat a l’accés de Can Jordi.  
La regidora sra. Vives respon que la raó per la que s’ha enfonsat és que hi havia fang 
a sota (de la grava), però que ja està tapat el forat. 
 
*Retirada dels cartells de la festa major en fanals. 
Se li respon que ningú té informació sobre qui ni quan ha sigut. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Simon, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Comenta que la piscina hauria d’estar oberta fins el dia abans d’inici escolar. 
El sr. Alcalde respon que s’hauria de pujar preus per compensar-ho, i que molts de 
dies, que ell s’hi fixa, només hi ha 2/3 persones, sobretot a l’hora de dinar. Afegeix 
que es va calcular el cost d’allargar el setembre en uns 3000€: conserge, socorrista, 
electricitat, neteja, seguretat social treballadors,.. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta-cinc 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 
    


