
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 6 DE JULIOL DE 2017 

 
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 (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a sis de juliol de 2017. 
 
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. Jordi Bohigas (UMdC) i la sra. Sílvia 
Gómez, que s’incorporen al tercer i sisè punt. 
 
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 11 DE MAIG 
DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 11 de maig de 2017. 
 
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 168/2017 (10 de maig de 2017) fins el número 264/2017 (3 de juliol 
de 2017). 
 



  

 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents amb 
excepció de la regidora sra. Belmar.  
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ DELS PLÀNOLS DE 
DELIMITACIÓ D’AIGUAVIVA DE MESURES DE PREVENCIÓ DELS INCENDIS 
FORESTALS EN LES URBANITZACIONS, ELS NUCLIS DE POBLACIÓ , LES 
EDIFICACIONS I LES INSTAL.LACIONS SITUATS EN TERRENYS FORESTALS. 
 
 
Atès el que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de 
disposar d’un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual 
ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 
Atès el que disposen els articles 13 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis, desenvolupa la regulació dels Pla 
de Prevenció d'Incendis Forestals per als Ajuntaments.  
 
Vist l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que regula les 
obligacions mesures de prevenció d’incendis forestals  
 
Atès l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei determina que els 
Ajuntaments han d’elaborar i aprovar per part del seu ple, un plànol de delimitació que 
ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades en el 
seu terme municipal, que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.  
 
Vist l’acord del Ple de la Diputació de Girona de data 17 de març de 2015, d’oferiment 
d’assistència tècnica als ajuntament dels municipis de menys de 20.000 habitants per 
a la redacció o actualització dels plànols de delimitació de les urbanitzacions, els nuclis 
de població, les edificacions i les instal.lacions afectades per la Llei 5/2003.  
 
Mitjançant Decret d’Alcaldia de 24 de març de 2015 l’Ajuntament d’Aiguaviva va 
sol·licitar l’assistència tècnica per a la redacció o actualització dels plànols de 
delimitació a la Diputació de Girona.  
 
Vist que en data 1 de juny de 2015 l’Àrea d’Acció Territorial de la Diputació de Girona 
va atorgar l’assistència tècnica.  
 
Atesa la aprovació inicial dels plànols en sessió plenària de l’Ajuntament d’Aiguaviva 
en data 23 de desembre de 2016 i aprovació definitiva en sessió plenària de data 2 de 
març de 2016. 
 
Vist els plànols revisats i documents d’acompanyament que ha realitzat el Consell 
comarcal del Gironès a petició de la diputació de Girona per al municipi d’Aiguaviva.  
 
Atès que s’aprovà inicialment la modificació dels plànols de delimitació en sessió de 
dia 16 de març de 2017, sent exposat al públic sense que s’hagin presentat 
al.legacions.  



  

 
Vist l’informe favorable del servei de prevenció d’incendis forestals rebut en data 5 de 
maig de 2017. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar definitivament la modificació dels els plànols de delimitació per 
Aiguaviva de les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions afectades per la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció 
d’incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals.  
 
Segon.- Determinar que els subjectes obligats al compliment de les disposicions de la 
Llei 5/2003 disposen d’un termini de sis mesos a comptar de l’aprovació definitiva del 
plànol de delimitació per a portar a terme les obligacions que s’hi regulen. 
 
Tercer.- Acordar que el contingut del plànol de delimitació s’ha de tenir en compte en 
l’elaboració dels instruments de planificació urbanística municipal. 
 
Quart.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament, al taulell d’edictes i 
al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Cinquè.- Notificar el present acord a la Diputació de Girona, Àrea d’Acció Territorial de 
Medi Ambient, i al Consell Comarcal del Gironès. 
 
Sisè.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de quants documents siguin necessaris 
per a l’execució del present acord.  
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula i comenta que es va procedir a realitzar 
l’aprovació inicial prèviament i no han hagut al.legacions, i informe favorable, restant 
pendent la xerrada informativa. 
Esmenta que faltarà veure com repartim els costos mitjançant taxa. 
El sr. Mateu fa ús de la paraula i afegeix que la xerrada s’està demorant perquè han 
de venir gent dels cossos de bombers i rurals i evidentment estem en mesos de major 
feina per ells. Distingeix dos situacions afectades, cases rurals separades i 
urbanitzacions, on el Consell comarcal proposa fer taxa. Els demés, cases aïllades, diu, 
se suposa que ho faran voluntàriament. 
 
A les 19,13h entra la regidora sra. Sílvia Gómez. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD VOTACIÓ I PROPOSTA DESIGNACIÓ JUTGE DE PAU TITULAR 
D’AIGUAVIVA. 
 
Vist l’Acord que va adoptar la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de 
Catalunya de data 4 d’abril de 2017, registrada en data 18 d’abril de 2017 (R.E. 256) 
en relació a la finalització de la vigència del nomenament del Jutge de pau titular 
d’aquest municipi. 
 
Atès que s’ha de procedir a la renovació del Jutge de Pau titular, de conformitat amb 
l'art. 101 de la Llei Orgànica del Poder Judicial, per haver transcorregut el període 
reglamentari de les seves funcions. 



  

 
Atès el que disposen els articles 4-7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutjats 
de Pau. 
 
Vist l'informe de Secretaria que consta en l’expedient. 
 
Atès que s’ha donat publicitat a la convocatòria per a la renovació del càrrec indicat, i 
s’han presentat en termini la sol.licitud del sr. Josep Guinart Feliu, veí d’Aiguaviva. 
 
Estudiada la sol.licitud presentada en termini i ponderant les diferents circumstàncies 
personals i la seva idoneïtat per a exercir els càrrecs de Jutge de Pau titular, i 
considerant que reuneixen els requisits legals necessaris. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- Celebrar la votació per a resoldre el procés i proposar l’elecció pel termini 
de quatre anys pel càrrec de Jutge de Pau titular pel candidat que obtingui la majoria 
absoluta dels vots. 
 
SEGON.- Trametre l’acord al Jutjat de Primera Instància i Instrucció de partit, al 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, i al Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya. 
 
La proposta d’acord a favor del sr. Josep Guinart Feliu s’aprova per majoria 
absoluta requerida, amb el vot favorable de tots els regidors i regidores 
presents. 
 
 
5.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018. 
 
 
Vist l’escrit de data 13 de juny de 2017, rebut per EACAT, tramès pel Servei Territorial 
a Girona del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de 
Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la Corporació assenyali la data de les dues 
festes locals del municipi per a l'any 2018 abans de que acabi el mes de juliol per tal 
de poder avançar la publicació.  
 
Vist el calendari de l'any 2018, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en 
dimecres i la de Sant Narcís en dilluns.  
 
Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes 
locals del municipi. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2018, el dia 25 de 
juliol i el dia 29 d’octubre. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 



  

6.- ACORD APROVACIÓ MODIFICACIÓ ESTATUTS DEL CONSORCI DEL 
TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA. 
 

 
Atès que en data 20 d’abril de 2017, el Consell d’Administració del Consorci del 
Transport Públic de l’àrea de Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (ATMG), va 
acordar aprovar la realització de les actuacions necessàries per a la modificació dels 
Estatuts d’aquest Consorci per a la seva adaptació a les recomanacions indicades en 
l’informe de control financer de la Intervenció de la Generalitat.  
 
A aquest respecte, l’informe de la Intervenció recomana que la titularitat dels títols de 
transport quedi recollit de forma expressa als Estatuts, de manera que la modificació 
queda redactada en els termes següents:  
 
Modificació de l’Article 22: Règim economicofinancer i patrimoni  
22.1 Els recursos econòmics amb els quals pot comptar el Consorci són:  
a) (...)  
h) El ingressos per la venda de títols integrats.  
 
(...)  
 
22.4 El Consorci té un patrimoni propi, adscrit a les seves finalitats, constituït pel 
conjunt de béns, drets i accions que li pertanyin i els que pugui adquirir, bé 
directament a través de la titularitat dels ingressos de tarifes de títols 
combinats, que es reparteixen posteriorment als operadors, o bé per afectació 
per part de les administracions consorciades.  
 
Sent l’Ajuntament d’Aiguaviva membres del Consorci, i de conformitat amb l’article 28 
dels Estatuts de l’ATMG. 
 
Atès l’article 313.2  del Reglament  d'obres,  activitats  i serveis  dels  ens  locals, el 
qual regula que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s'han 
d'adoptar amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 
És per tot això que proposo al Ple de la Corporació l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la modificació estatutària del Consorci del Transport Públic de 
l’Àrea de Girona, en l’article 22, proposada pel Consell d’Administració del Consorci de 
Transport Públic de l’àrea de Girona en data 20 d’abril de 2017. 
 
SEGON.- Donar trasllat del precedent acord al Consorci del Transport Públic de l’Àrea 
de Girona per al seu coneixement i efectes escaients 
 
 
El regidor sr. Bohigas entra al plenari en aquest punt de l’ordre del dia. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD ADHESIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER ACOLLIR-SE AL 
PROJECTE DE PROFESSIONALS COMPARTITS 2016-2019, INCLÒS EN EL PLA 
COMARCAL DE JOVENTUT DEL GIRONÈS – PIECJ. 



  

 
Atès que el Consell Comarcal del Gironès, d’acord amb el Pla Comarcal de Joventut, té 
com a objectiu promoure, coordinar i oferir suport i assessorament als ajuntaments 
per a impulsar polítiques de joventut a través de plans locals de Joventut. 
 
Vist que el Consell Comarcal del Gironès té interès a potenciar el desenvolupament de 
polítiques de joventut als municipis de la comarca, la creació de serveis municipals 
específics adreçats a la població jove, dinamitzar les accions ja existents en matèria de 
joventut als municipis per tal que esdevinguin veritables polítiques, potenciar que els 
ajuntaments aprofitin d’una manera òptima els serveis que s’ofereixen des de l’Oficina 
de Joventut del Consell Comarcal, apropar al jovent dels municipis els serveis adreçats 
a ells i fer-los-en tant protagonistes com sigui possible, i anar definint línies d’actuació 
en matèria de Joventut d’àmbit supramunicipal, sense que siguin excloents ni 
interfereixin amb les d’àmbit municipal.  
 
Que l’Ajuntament d’Aiguaviva, altres ajuntaments i el Consell Comarcal del Gironès 
comparteixen aquests objectius i consideren que la millor manera per aconseguir-los 
és per mitjà de la contractació de professionals amb dedicació exclusiva a Joventut 
integrat a la plantilla del Consell Comarcal del Gironès. 
 
Atès que les tasques del professional seran les següents: 
 
-Donar impuls al Pla Local de Joventut i els projectes vinculats a aquest dels municipis 
que se li adjudiquin. Així com el seguiment i control de les activitats i les despeses 
derivades dels serveis i activitats impulsats des de l’àrea de joventut.  

-Desenvolupar polítiques i accions de joventut a cada un dels municipis encomanats 
d’acord amb la voluntat de l’equip de govern i les directrius marcades des de l’oficina 
de Servei a la Joventut del Consell Comarcal del Gironès i la Direcció General de 
Joventut. 
 
-Desplegar, posar en coneixement i desenvolupar els serveis i recursos que s’ofereixen 
des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Gironès. 
 
-Altres que tinguin relació amb el món juvenil. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni marc de 
col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per 
acollir-se al projecte de professionals compartits 2016-2019 inclòs en el pla comarcal de 
joventut del gironès. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell comarcal del Gironès. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
El sr. Bohigas fa ús de la paraula per comentar que s’ha convocat una reunió per 
dimarts vinent per a joves entre 12 i 18 anys, amb la intenció de mirar de fer 
quelcom pels joves amb els joves del poble, amb professionals darrera i l’objectiu de 
fer un pla local de joventut. Afegeix que la Generalitat subvencionaria part del cost i 
que uns professionals ajudarien. El cost per l’Ajuntament, sense comptar subvenció 
rondaria els 1300€, d’aquí a final d’any, i el conveni regula aquesta col.laboració. 



  

El sr. Pinsach fa ús de la paraula i respon que ell creu que no som “un Girona” i que 
tots ens coneixem, que creu que millor reunir-los i exposar-ho ell mateix (referit al 
regidor de Joventut). Afegeix que no dubta que siguin bons professionals però abans 
miraria de tenir conjuntada la mainada, tenir una base.  
 
El regidor sr. Bohigas li respon que és el marc general, que preveu que està tot per 
fer. La quantia dels 1.300€ potser no s’han de gastar, i per altra banda, una part 
tornaria per via de subvenció de la Generalitat de Catalunya. Segueix comentant que 
els hi surt un llistat de 70 nens, però que ells no els coneix personalment, i que no hi 
pot “arribar”, i que no es tracta de fer la competència a Vilablareix, però que creu que 
s’ha de fer quelcom, que ho vol intentar, “que no sigui dit que no he fet quelcom”. 
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula i respon si no s’hauria de començar per 
tenir un lloc de trobada, a lo que el sr. Bohigas li respon que d’aquí ha de sortir si s’ha 
de fer un local jove. 
 
El sr. Mateu conclou el debat dient que veurem el quòrum en la trobada convocada, 
que és un començament, i que si no hi ha gent, tampoc ho farem, però és quelcom 
que s’ha de provar. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
regidors del PIA i el regidor d’UMdC, i l’abstenció dels regidors d’ERC-AM i 
regidora de PDeCat. 
   
 
8.- ACORD RATIFICACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE ELS 
AJUNTAMENTS D’AIGUAVIVA, FORNELLS DE LA SELVA, QUART I 
VILABLAREIX, PER AL FOMENT DE LES RELACIONS DE VEINATGE ENTRE ELS 
JOVES, EN RELACIÓ A LES PISCINES MUNICIPALS (2017). 

 
Atès el conveni de col.laboració entre els Ajuntaments d’Aiguaviva, Quart, Vilablareix i 
Fornells de la Selva, per al foment de les relacions de veïnatge entre els joves. 
 
Atès que els ajuntaments que tenen alumnes a l’INS Vilablareix (Aiguaviva, Fornells de 
la Selva, Quart i Vilablareix) mitjançant les regidories de joventut han estat en 
contacte i oferint activitats de forma puntual al centre des de febrer de 2009. 
 
Atès que és voluntat dels Ajuntaments renovar aquest conveni seguir oferint un suport 
a la tasca educativa de l’INS, i ampliar i fomentar les relacions de veïnatge dels joves 
al llarg de l’estiu, amb la possibilitat d’utilitzar les instal.lacions de les piscines 
municipals d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, amb unes condicions 
avantatjoses.  
 
Vist que amb aquesta iniciativa, es pretén que els joves més enllà de la relació que 
creen a l’institut, mantinguin contacte i comparteixin estones de lleure a les diferents 
piscines municipals i alhora contribuir a la màxima dinamització dels equipaments 
municipals. 
 
És amb aquesta finalitat que es pretén renovar i millorar el present conveni de 
col.laboració que s’adjunta i que es destina a tots els joves dels municipis signants del 
mateix, amb indiferència del centre educatiu a on cursen els seus estudis.  
 
De conformitat amb l’exposat, les parts han convingut les condicions per a l’aprovació 
del conveni de col·laboració per al foment de les relacions de veïnatge dels joves, per 



  

la utilització de les piscines municipals que es formalitza mitjançant el conveni de 
col.laboració. 
 
Atès que en el plenari de data 11 de maig de 2017 s’acceptà la nova redacció del text 
proposant incloure participants de la iniciativa fins a 20 anys, sent posteriorment 
descartada aquesta opció per les restants parts implicades. 
 
Vist el que disposen els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’ú d’octubre, del Règim 
jurídic del sector públic, sobre els convenis. 
 
Atès que mitjançant decret d’Alcaldia 224/2017, de data 14 de juny de 2017, i donada 
la urgència, s’acordà l’aprovació del conveni marc de col·laboració entre els 
Ajuntaments d’Aiguaviva, Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, per al foment de les 
relacions de veïnatge entre els joves (2017), en ús de les facultats que confereix a 
l’Alcalde l'art. 53 i 53.k pel que fa a competències del ple, 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 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 224/2017, de data 14 de juny de 2017, 
d’aprovació del conveni marc de col·laboració entre els Ajuntaments d’Aiguaviva, 
Fornells de la Selva, Quart i Vilablareix, per al foment de les relacions de veïnatge 
entre els joves (2017). 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al ajuntaments interessats.  
 
El sr. Bohigas fa ús de la paraula i comenta que una de les coses de joventut que es fa 
és el carnet groc, que va quedar en stand-by recentment, i que el que no podem 
permetre és aprovar un conveni diferent a la resta. Afegeix que es podria acceptar en 
casos especials d’alumnes repetidors que sol·licitin el carnet. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD PREUS PÚBLICS ACTIVITATS 2017-2018. 
 
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 45 de la llei 39/2015, d’ú d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
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: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics per a la realització de les activitats pel 
curs 2017-2018, que són els següents: 
 
 
HIP-HOP HORARIS PREU 1 DIA  SETMANA PREU 2 DIES  SETMANA 

AIGUAVIVA ALTRES AIGUAVIVA ALTRES 
Minis DILLUNS  

17h a 18h  
15,00 20,00 ------ -------- 

The 
Feeling 

DIMARTS 
17,30h a 
19h 
DIJOUS  
18h a 19h 

 
22,00 

 
27,00 

 
33,00 

 
38,00 

The Little 
Dream  

DIMARTS  
19h a 
20,30h 
DIJOUS 
19h a 20h  

 
22,00 

 
27,00 

 
33,00 

 
38,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIMNÀSTICA 
(Edat d’Or) 

20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys) 

IOGA/PILATES 
20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys 

TAEKWONDO 25€/mes (1 dia) 
35€/mes (2 dies) 

BATUCADA 
Matrícula: 20,00€/curs 
Matrícula majors 17 anys: 
40,00€/curs 

 
 
*Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5€ mensuals 
a qualsevol de les activitats. No hauran de pagar aquest suplement els alumnes que 
vagin a l’Escola Vilademany.  



  

*S’entén que un alumne és d’Aiguaviva si ell (o un dels seus progenitors en cas de 
menors), està degudament empadronat al municipi. 
*Els preus de Batucada són per noves incorporacions.  

 
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 sra. Belmar fa ús de la paraula i pregunta per les classes d’anglès. Se li respon que 
les classes d’anglès ho fa una empresa i ho cobra una empresa, no l’Ajuntament. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- ACORD APROVACIÓ DE LES NORMES I PROCEDIMENTS PER A LA GESTIÓ 
DEL PATRIMONI. 
 
Atès els documents facilitats per XALOC, i redactats per “BONSER Inicativas de 
Gestión SL”, amb la fi de facilitar la gestió del patrimoni municipal. 
 
L’objectiu principal es la definició d’un model de gestió que garanteixi i asseguri: 
 
*El disseny d’un model de gestió patrimonial i control d’inventari de béns i drets, que 
defineixi i enllaci les relacions comptables entre l’inventari i la comptabilitat, de forma 
que asseguri la imatge fidel de la realitat patrimonial, així com una correlació amb el 
sistema d’informació comptable. 
 
*El coneixement dels béns que integren el Patrimoni de les Entitats locals de la 
província de Girona (excepte Ajuntament de Girona) pel que fa a la seva tipologia i 
localització dels mateixos. 
 
*El coneixement de les inversions realitzades en adquisició i millora dels seus béns. 
 
*El coneixement detallat de la realitat jurídica, econòmica i patrimonial dels béns que 
conformen el seu patrimoni, així com els dels seus Ens instrumentals dependents. 
 
Atès el que disposa, entre d’altre normativa aplicable, el capítol segon del Reglament 
del patrimoni dels ens locals (Decret 336/1988, de 17 d’octubre). 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents, ACORDS 
 
 
PRIMER.- Aprovar les normes i procediments per a la gestió del patrimoni facilitats 
per XALOC i redactats per “BONSER Iniciativas de Gestión SL”. 
 
SEGON.-  Comunicar el present acord a XALOC (Diputació de Girona). 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
11.- MOCIÓ DE REBUIG A LA LÍNIA ELÈCTRICA D’ALTA TENSIÓ JUIÀ – 
LAFARGA 3 (MEDINYÀ) 
 



  

Red Eléctrica de España (REE) va informar els Ajuntaments de Bordils, Celrà i Cervià 
de Ter sobre la futura execució del projecte “Línea aérea de transporte de energía 
eléctrica a 220 kV Juià - La Farga 3”, que preveu la construcció d’una nova línia 
elèctrica d’alta tensió entre la subestació elèctrica de Juià i la de La Farga 3 (Medinyà), 
travessant els municipis de Celrà, Bordils i Cervià de Ter. Es tracta d’un projecte 
inacceptable per múltiples raons: 

• L’única raó que aporta la documentació per justificar la necessitat de la línia és 
que permetrà un augment de seguretat del subministrament de la xarxa de 
transport a 220 kV de la zona, millorant l’eficiència i el suport al 
subministrament de la demanda. És una justificació clarament insuficient, ja 
que no s’acompanya d’estudis amb dades reals que demostrin que la xarxa 
actual no permet garantir la cobertura de la demanda mitjana horària ni de la 
demanda punta. Tampoc no es justifica per quina raó no es contempla la 
possibilitat de repotenciació d’altres línies amb igual origen i destí o de 
compactació de la nova línia amb el traçat de les línies ja existents.  

• Per altra banda, quan s’esmenta la millora de l’eficiència, s’oblida que el model 
actual basat en el transport a llargues distàncies no és precisament eficient. En 
un moment com l’actual, en què ja estem patint la caiguda de la taxa de retorn 
energètic dels combustibles fòssils, es segueix potenciant un model energètic 
fet a mida dels interessos econòmics del lobby energètic, basat en el 
creixement continu de la demanda, en comptes de dedicar tots els esforços a 
bastir un sistema energètic on les renovables assoleixin amb rapidesa el major 
pes possible. 

• En el cas de Celrà, l'actuació que es preveu dur a terme afecta terrenys situats 
a la zona sud-est del municipi qualificats com a sòl urbà i com a sòl 
urbanitzable delimitat, contravenint el punt 5.12.2 del Reial Decret 223/2008, 
de 15 de febrer, mitjançant el qual s’aprova la Instrucció Tècnica 
complementària TC-LAT 07, que prescriu que s’han d’evitar infraestructures 
aèries en terrenys classificats com a sòl urbà en municipis amb pla general 
aprovat. 

• Així mateix, el projecte vulnera flagrantment el Conveni d’Aarhus (articles 6 a 
8), ratificat per l’Estat espanyol l’any 2004, per la inexistència d’un procés real 
de participació ciutadana en què es proporcioni amb la màxima transparència 
tota la informació disponible a les entitats, associacions, administracions i 
persones concernides, s’articulin taules de concertació per a la resolució de 
dubtes i consultes i es puguin resoldre els conflictes que s’originin, i també per 
no oferir uns terminis raonables d’informació al públic abans de la presa de la 
decisió. 

• La nova línia d’alta tensió suposarà una nova agressió al patrimoni natural i 
paisatgístic de la zona, i posa en risc hàbitats d’interès comunitari, l’hàbitat de 
la llúdriga, espais protegits i restes i jaciments de valor historicocultural, sense 
preveure cap pla de vigilància ambiental específic. 

• El projecte comporta també un augment dels riscos per a la salut derivats dels 
camps electromagnètics. En aquest sentit cal exigir l’aplicació del principi de 
precaució (en vigor a la UE), que estableix que quan hi ha dubtes raonables 
sobre la innocuïtat d’un producte, procés o instal·lació cal evitar portar-lo a 
terme fins que no hi hagi plenes garanties. 

• Finalment, el projecte no detalla la seva viabilitat econòmica –que els costos 
siguin inferiors als guanys que s’aconseguiran–, ni té en compte els danys 
econòmics de la línia d’alta tensió en forma de pèrdua de valor del sòl. Les 
servituds que s’originen, la destrossa del paisatge i el risc de perjudicis a la 
salut devaluen de forma molt important el valor dels sòls i immobles per on 
passen aquestes instal·lacions. 



  

La resposta a Red Eléctrica de España no s’ha fet esperar. Els ajuntaments de Bordils, 
Celrà i Cervià de Ter s’han coordinat per presentar al·legacions al projecte i s’han 
compromès públicament a continuar treballant per evitar que aquesta nova línia 
destrueixi el territori. També han presentat al·legacions altres entitats i partits polítics, 
i recentment s’ha constituït la Plataforma Salvem la Llera del Ter, formada per veïns i 
veïnes de Juià, Celrà, Bordils i Cervià de Ter en contra de la línia d'alta tensió. 

Sobre la base d’aquests antecedents, es proposa al Ple de la corporació l’adopció dels 
següents 

ACORDS 

 

PRIMER.- Donar suport al rebuig i l’oposició dels Ajuntaments de Bordils, Celrà i 
Cervià de Ter, a la construcció de la línia elèctrica d’alta tensió Juià – La Farga 3, així 
com el ple suport a les al·legacions presentades pels ajuntaments i altres entitats de la 
zona afectada per la línia. 

SEGON.- Donar suport a les activitats de la Plataforma Salvem la Llera del Ter i en 
concret a la seva recollida de signatures contra la línia d’alta tensió. 

TERCER.- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de 
Catalunya que es posicioni inequívocament en contra de la imposició d’aquest projecte 
i doni suport a les reivindicacions dels municipis afectats. 

QUART.- Fer arribar aquests acords als ajuntaments de Juià, Bordils, Cervià de Ter i 
Medinyà, a la Plataforma Salvem la Llera del Ter, a les associacions municipalistes, al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i a Red 
Eléctrica de España. 

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
13.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
* El dia 13 de maig es va celebrar la jornada “let’s clean Europe”, per la que agraeix la 
participació de la gent que hi va assistir. 
 
*Entrega de premis del concurs de Petanca. Aiguaviva ha quedat en el 4t lloc. 
 
*Reunió informativa Mossos per tema de seguretat. Comenten que no som un 
municipi conflictiu amb moltes incidències, i donaren consells a seguir.  
 
*Assistència pobre a la revetlla de Sant Joan que farà plantejar futures edicions. 
 
*Ens ha arribat informe de CECAM sobre les aigües de Bellsolà a Mas Marroch, les 
conclusions de l’informe són que les aigües són molt netes i netes, i que es milloren 
els resultats de l’any anterior. 
 
*Ja tenim la furgoneta elèctrica. 
 
*Brigada d’estiu comptarà amb només 4 voluntaris. 



  

*Recorda que l’altre dia es va projectar la pel·lícula “100 metres” per realitzar 
donacions però va coincidir amb l’episodi de pluges fortes, i que diumenge vinent es 
podrà col·laborar a l’acte a la piscina municipal. 
 
*Manifesta la preocupació pel servei de correus, des de la jubilació de la cartera. 
Comenta que hi ha una plaça que ningú agafa i es van realitzant contractes temporals, 
i que gent no rep cartes, es produeixen errors, etc..Finalitza dient que hi ha qui diu 
que es portin a l’Ajuntament les cartes però no creu que ens correspongui. 
 
 
 
14.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta 
els temes següents: 
 
*Demana pel contenidor del c/Escoles n.25 
 
La regidora sra. Vives li respon que el contenidor de dalt del carrer Escoles ha anat 
abaix i el del c/Llevant ha anat a les mimoses, i que per tant, s’han traslladat, per 
recomanació del Consell Comarcal. 
 
Seguidament es debat sobre el futur del sistema de recollida, i que Riudellots també 
farà el sistema de porta a porta, que avui dia fa Vilablareix. 
El sr. Mateu comenta que haurem de tirar pel sistema de porta a porta, o serem “un 
femer” dels altres pobles si no ho fem, ja que molta gent porta les deixalles cap aquí. 
Afegeix que la part industrial “estem tips” i que fem passar la brigada municipal cada 
dia excepte dimecres a fer els contenidors.  
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Pregunta sobre el decret en relació al desguàs de cotxes.  
 
El sr. Alcalde en relació al tema li comenta que es troba en procés de desnonament 
judicial per impagaments al propietari del terreny.  
 
*Decret sancionadors a treballadors municipals. 
 
El sr. Alcalde li respon que és un tema problemàtic, ja que la gent hauria de treballar 
en equip, i que és un problema bestial. Fan criaturades, com per exemple, discutir per 
obrir la finestra mentre l’altre grava per després denunciar. Alhora, rebem queixes de 
que no treballen i que per exemple, parlen amb el mòbil, o pleguen abans de l’hora. 
Això no pot continuar, diu. Concreta que s’ha sancionat una setmana sense sou i feina 
a tots dos treballadors. 
 
*Lloguer conserges i socorristes, puja molts diners per tres mesos (9000 + iva i 
10.600 més iva). Pregunta si no sortiria tenir-ho a través de l’Ajuntament. 
 
El sr. Alcalde li respon que fins enguany ho teníem, però que amb seguretat surt més 
car. Afegeix que, com es conegut, el tema dels socorristes està fatal, amb els requisits 
imposats, i que els dos que teníem abans van dir que no. Per altra banda, ningú es va 
presentar per conserge. 



  

Comenta que farem números de cara a l’any que ve, i que encara sort de poder trobar 
algú, que diversos Ajuntaments en circumstàncies similars han quedat penjats. 
 
*Per què no funciona la ràdio a la furgoneta elèctrica? 
 
El sr. Mateu respon que es va demanar sense ràdio, i que els vehicles públics no solen 
dur ràdio. 
La sra. Vives comenta que sempre es podria activar en el futur si es volgués. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i divuit 
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    


