
  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 26 D’OCTUBRE 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 vint-i-sis d’octubre 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. 
 
A les 19 hores i dotze minuts, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió 
per tractar i debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 
SUBSIDIÀRIES EN RELACIÓ AL “SECTOR INDUSTRIAL CAN GARROFA”. 
 

Atesa la instància presentada per Laboratorios HIPRA, S.A., amb CIF A28063675, i 
domicili a l’Avinguda de la Selva, número 135 d’Amer (17170), en data 18 d’abril de 
2017 (R.E. n.258), per la que exposa que en data 4 d’abril de 2017, HIPRA SA i la 
Junta de Compensació del sector Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva van presentar a la 
corporació la Modificació puntual de les Normes subsidiàries d’Aiguaviva. 
 
Atès que es proposa d’adequar el contingut de l’article 132bis referit al sector 
industrial Can Garrofa de les NSA a les següents necessitats de l’empresa:  
- Constitució d’una parcel·la única si es prioritza la creació d’un parc d’indústria gran 
(a l’article vigent no hi constava aquesta opció). 
- Admissió d’un volum màxim edificable per parcel·la d’11,5 m3/m2 (a l’article vigent, 
el volum màxim admès era de 7,5 m3/m2).  

 
Atès que ajusta diverses superfícies, percentatges i altres dades numèriques de 
l’article 132bis de les NSA a les del Pla parcial Can Garrofa aprovat, i manifesta que, al 
seu torn, coincidiran amb les de la modificació corresponent que se’n proposi.  
 
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics, de data 19 d’abril de 2017. 
 
Vist l’informe de Secretaria en relació a la legislació aplicable i procediment a seguir 
per dur a terme la modificació proposada. 
 



  

Atesa l’aprovació inicial de la modificació puntual de normes subsidiàries del sector 
industrial CAN GARROFA en sessió plenària de data 11 de maig de 2017. 
 
Vist que, amb data 24 de maig de 2017, es van sol·licitar els informes sectorials previs 
a l'aprovació provisional, i que s’han anat rebent la majoria d’ells en els mesos 
posteriors. 
 
Atès que l’acord d’aprovació inicial fou publicat en el BOP n.96 de data 19 de maig de 
2017, i en el Diari de Girona de data 17 de maig de 2017, i web municipal,  i que no 
s’han presentat al.legacions. 
 
Atès que s’han incorporat en els documents tècnics les prescripcions dels organismes 
sectorials rebuts. 
 
De conformitat amb els articles d’aplicació del text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual de normes 
subsidiàries del sector industrial CAN GARROFA. 
 
SEGON.- Remetre l'expedient a la comissió territorial d'urbanisme competent perquè 
procedeixi a la seva aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Fer públic l'acord d'aprovació provisional per mitjans telemàtics, d'acord 
amb l'art. 8.5.c) del Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text 
refós de la Llei d'urbanisme. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que en aquest ple extraordinari es tractarà 
el tema de Laboratoris Hipra, per a que pugui anar a la Comissió d’Urbanisme, que es 
celebra la propera setmana, i ja no coincidia amb el proper ple ordinari municipal, que 
es farà posteriorment. També, esmenta, va arribar una moció per part de ACM i AMI 
sobre l’art. 155 que s’ha incorporat. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ DEL PLA PARCIAL DEL 
SECTOR CAN GARROFA. 
 
Vist l’expedient de modificació del pla parcial del Sector Can Garrofa. 
 
Atès que dita modificació del pla parcial urbanístic Can Garrofa ve a constituir una 
parcel.la única i indivisible, a suprimir l’ús terciari, i a modificar alguns paràmetres 
edificatoris, mantenint la superfície de zones i sistemes així com l’intensitat de 
l’aprofitament urbanístic. 
 
Vist que amb data 24 de maig de 2017, es va emetre informe de Secretaria en relació 
amb la legislació aplicable i el procediment a seguir. 
 
Vist que amb data 16 de maig de 2017 i 24 de maig de 2017 es va emetre informe 
dels serveis tècnics municipals en relació a la proposta de modificació. 
 



  

Atès que mitjançant Resolució d’Alcaldia núm. 183 de 24 de maig de 2017 s’aprovà 
inicialment la modificació del pla parcial del sector Can Garrofa presentada per la 
Junta de Compensació del Sector Industrial Can Garrofa d’Aiguaviva i Laboratorios 
HIPRA SA en data 16 de maig de 2017. 
 
Atès que l’anunci d’informació pública de l’acord fou publicat en el BOP de Girona 
n.101 de data 26 de maig de 2017, i en el Diari de Girona de data 26 de maig de 
2017, al web municipal i tauler d’anuncis, pel termini d’un mes, i no s’han presentat 
al.legacions ni reclamacions. 
 
Atesa la sol.licitud dels informes sectorials preceptius i que s’han rebut la majoria 
d’aquests, sent incorporats en l’expedient. 
 
Atès l'article 85 i corresponents del text refós de la Llei d'urbanisme de Catalunya, 
aprovada pel Decret Legislatiu 1/2005. 
 
Vist l’article 52.2.c de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació del pla parcial del sector Can 
Garrofa. 
 
SEGON.-  TRAMETRE el present acord juntament amb el projecte degudament 
diligenciat, i l’expedient administratiu a la Comissió d’Urbanisme de Girona per tal que 
procedeixi a l’aprovació definitiva. 
 
TERCER.- Fer públic l’acord en la forma que legalment correspongui.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ MOCIÓ D’ACM I AMI PER ATURAR LA SUSPENSIÓ DE 
L’AUTONOMIA DE CATALUNYA. 
 
Atesa la moció que ha arribat per part de l’associació ACM i AMI, amb el següent 
contingut: 
 
L’acord entre el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciudadanos per a la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya, evidencia que davant d’un problema polític la 
resposta de l’Estat espanyol es basa en la repressió i en la retallada de drets. 
 
Trenta-vuit anys després de recuperar l’autonomia catalana amb l’aprovació de 
l’Estatut, després de les llargues dècades de dictadura franquista, són ara tres partits 
polítics en el marc democràtic els qui volen tornar a sotmetre Catalunya a aquella 
situació d’anul·lació política. 
 
L’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola liquida, de facto, l’autonomia 
catalana a través d’un fort atac als drets dels catalans i les catalanes per la incapacitat 
de diàleg de l’Estat espanyol i que s’ha concretat en la seva resposta repressiva a 
través de la vulneració de drets fonamentals, la censura d’internet i de mitjans de 
comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, querelles i 
processos judicials contra el govern, la mesa del parlament i més de 700 alcaldes i 



  

alcaldesses, la brutal violència policial exercida contra població pacífica l’1 d’octubre, 
l’empresonament dels líders de la societat civil, el gran desplegament de forces 
policials que encara es manté a Catalunya i la intervenció i congelació dels comptes de 
la Generalitat de Catalunya. 
 
El Govern espanyol i els partits polítics que li donen suport continuen optant per la via 
de la repressió i la vulneració de drets enlloc d’escoltar el clam del poble i les 
institucions de Catalunya que en les eleccions del passat 27 de setembre de 2015 van 
concedir la majoria absoluta del Parlament a les forces independentistes i que el 
passat 1 d’octubre, en el referèndum d’autodeterminació de Catalunya, van ser 
novament refermat el mandat democràtic per a la independència de Catalunya. 
 
Per tots aquests motius, l’Ajuntament d’Aiguaviva 
 
ACORDA 
 
Primer. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el 
mandat popular del passat 1 d'Octubre en els termes que estableix la Llei del 
Referèndum d'Autodeterminació i la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la 
República aprovades pel Parlament de Catalunya. 
 
Segon. Condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les 
mesures repressives aplicades per l’Estat espanyol contra la població i les institucions 
catalanes. 
 
Tercer. Instar el Govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la 
suspensió de l’autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar 
amb l’aplicació de l’article 155 de la Constitució Espanyola. 
 
Quart. Comunicar aquest acord al President de la Generalitat de Catalunya, a la 
Presidenta del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, a 
l’Associació de Municipis per la Independència, al Govern espanyol i als grups polítics 
del Parlament de Catalunya. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
setze 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    


