
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 18 DE GENER 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 divuit de gener 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. 
 
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 16 DE 
NOVEMBRE DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 16 de novembre 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 22 DE 
NOVEMBRE DE 2017. SORTEIG MESA ELECTORAL.  
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 22 de novembre de 2017, de 
sorteig mesa electoral. 
 
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. 



  

 
 
3.- 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 403/2017 (13 de novembre de 2017) fins el número 16/2018 (11 de 
gener de 2018). 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents a la 
sessió. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PROGRAMA “TREBALL I FORMACIÓ” AL GIRONÈS 
2017. 
 
 
Atès que l'objecte d'aquest conveni és establir els termes de col·laboració entre 
l'Ajuntament d’Aiguaviva i el Consell Comarcal del Gironès per desenvolupar 
conjuntament el projecte "Treball i Formació al Gironès 2017" emmarcat dins el 
programa Treball i Formació d'acord amb l'Ordre TSF/296/2016, de 2 de novembre i la 
Resolució TSF/2162/2017, d'1 de setembre.  
 
Atès que en data 15 de setembre de 2017 el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya va 
publicar la resolució TSF/2162/2017, d’1 de setembre, per la qual s’obre la 
convocatòria per a l’any 2017 per a la concessió de subvencions per al Programa 
Treball i Formació. 
 
Atès que les Actuacions i despeses subvencionables són les següents:  
- Accions d'experiència laboral: Aquestes accions s'adrecen a facilitar la pràctica 
laboral de les persones destinatàries mitjançant el desenvolupament de treballs de 
caràcter públic i d'interès social.  
 
- Accions formatives: Aquestes accions consisteixen en la realització d'una activitat 
formativa transversal per part de les persones destinatàries dels projectes 
d'experiència laboral. Aquesta formació és obligatòria a totes les persones participants 
 
Vist el contingut del conveni marc que conforma l’expedient. 
 
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 al 
desenvolupament del programa “Treball i formació” al Gironès 2017. 
 
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. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ ADDENDA AL CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER AL 
DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE TREBALL DE L’ÀREA URBANA SUD-OEST DEL 
GIRONÈS 2016.  
 
Vist el conveni marc de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’ajuntament d’Aiguaviva, per al desenvolupament del pla de treball “Àrea Urbana sud-
oest del Gironès 2016” a partir de la contractació d’un/a agent d’ocupació i 
desenvolupament local que s’aprovà per urgència en el ple de data 12 de gener de 
2017. 
 
Atès que els Ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, Sant Gregori i 
Vilablareix mostren interès en la realització de tasques conjuntes per al 
desenvolupament i promoció econòmica del seus municipis. I aquest desenvolupament 
seria positiu per al desenvolupament global de la comarca.  
 
Atès que l'Ajuntament d'Aiguaviva i el Consell Comarcal del Gironès van signar en data 
3 de febrer de 2017, el conveni de col·laboració per al desenvolupament del Pla de 
Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès 2016 a partir de la contractació d'un/a 
agent d'ocupació i desenvolupament local, la vigència del qual era de 7 de novembre 
de 2016 a 6 de novembre de 2017.  
 
Atès que en la clàusula 5 del conveni de col·laboració literalment diu: "Aquest conveni 
té efectes des del dia 7 de novembre de 2016 i fins el 6 de novembre de 2017. És 
prorrogable per un any més mitjançant addenda que haurà de ser aprovada 
expressament.”  
 
Vist que en data 20 d'octubre de 2017, el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya 
aprova el Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès per a l'any 2017, 
conjuntament amb la renovació de l'Agent d'Ocupació i Desenvolupament Local per un 
any més i és d'interès dels Ajuntaments d'Aiguaviva, Bescanó, Fornells de la Selva, 
Sant Gregori i Vilablareix continuar treballant conjuntament per al desenvolupament 
del Pla de Treball de l'Àrea Urbana sud-oest del Gironès. 
 
Vist el contingut de l’addenda al conveni, que conforma l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Prorrogar, de conformitat amb la clàusula cinquena del conveni marc de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d'Aiguaviva per al 
desenvolupament del Pla de Treball "Àrea Urbana sud-oest del Gironès 2016" la 
contractació d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local, des del 7 de novembre 
de 2017 fins al 6 de novembre de 2018.  
 
SEGON.- Actualitzar la clàusula tercera del conveni marc de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d'Aiguaviva per al desenvolupament del 
Pla de Treball "Àrea Urbana sud-oest del Gironès 2016" a partir de la contractació 



  

d'un/a agent d'ocupació i desenvolupament local, mitjançant la qual l'import a abonar 
per part de l'Ajuntament ascendirà a un màxim 1.767,36€. Aquest import es liquidarà 
amb l'Ajuntament de la següent manera: Un total de 1.300,00 € es liquidaran durant 
el primer trimestre de 2018 i la resta a la finalització del projecte, un cop 
comptabilitzades les despeses indirectes corresponents al desenvolupament del 
projecte. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord, i comunicar al Consell Comarcal el present acord. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 
SUBSIDIÀRIES EN RELACIÓ AL “SECTOR NORFRISA”. 
 
 
Atesa la instància presentada per FRIGORÍFICOS DEL NODESTE SA (NORFRISA), 
domiciliada a Riudellots de la Selva, Cra N-II, km.707,50 i NIF A17017005, en data 9 
d’octubre de 2017 (RE n.760), per la que exposa la presentació de l’expedient de la 
modificació Puntual de la normes subsidiàries d’Aiguaviva sector Norfrisa (modificació 
de l’article únic Polígon d’actuació urbanística Norfrisa/Friusa i ajustament de límits, i 
demana que s’accepti la documentació i es procedeixi a la seva tramitació. 
 
Atès que, segons informe dels serveis tècnics, de data 28 de desembre de 2017, la 
proposta inclou les modificacions normatives puntuals següents en relació amb les 
condicions d’edificació de la normativa vigent aprovada del sector Norfrisa: 

- Superfície total del polígon: passa de 24.190 m2 a 26.928 m2. 
- Parcel·la mínima: passa de 18.694,80 m2 a 21.432,80 m2. 
- Ocupació : passa del 70 % al 60 % de la parcel·la edificable. 
- Alçada màxima: manté els 15 m, tot i que s’hi afegeixen precisions sobre 

els elements singulars que els podran superar i les condicions físiques en 
què podran fer-ho. 

- Nombre màxim de plantes: passa de 2 a no establir-ne un nombre i definir-
ne les que amb alçada inferior a 2,40 m per a serveis tècnics no 
comptabilitzaran en el sostre edificable. 

- Separacions mínimes a tots els límits de parcel·la: manté els 3 m i hi 
afegeix consideració de no obligatorietat en els límits entre termes 
municipals, on es podrà donar continuïtat a l’edificació.  

 
La proposta inclou, també un canvi de delimitació del sector al qual afegeix, en 
l’apartat de cessions de la normativa vigent aprovada del sector Norfrisa, que “per tal 
de materialitzar les cessions de sòl destinat a sistemes, es delimitarà en una figura de 
planejament derivat un Polígon d’Actuació conjunt de tot el sector Norfrisa-Friusa, dins 
els municipis de Fornells de la Selva, Aiguaviva i Riudellots de la Selva, d’acord amb 
les determinacions de l’article 118 del Text refós de la llei d’urbanisme i la seva 
tramitació vindrà regulada per l’article 119 de la mateixa llei”. 
 
Atès l’informe favorable dels serveis tècnics, de data 28 de desembre de 2017. 
 
Vist l’informe de Secretaria en relació a la legislació aplicable i procediment a seguir 
per dur a terme la modificació proposada. 
 



  

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 INICIALMENT la modificació puntual de normes subsidiàries del 
sector industrial NORFRISA. 
 
SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes, durant el 
qual quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè 
es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. A més, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i informe avaluació ambiental si pertoca. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL D’AIGUAVIVA 
 

Vist que amb data 20 de febrer de 2014 va ser aprovat inicialment el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal d’Aiguaviva per Acord del Ple, que ha estat sotmès a informació 
pública durant el termini de quaranta-cinc dies, mitjançant anunci en el DOGC n.6576 
del 6 de març del 2014, i BOP n.48 de data 11 de març de 2014, i els diaris: Diari de 
Girona de data 5 de març de 2014, i elPunt de data 6 de març de 2014.  

Atès que durant els mesos de març i abril es sol.licità informe als organismes afectats 
per raó de les seves competències sectorials, amb les conclusions i modificacions que 
s’inclouen en l’expedient. 

Vist que amb data 27 de febrer de 2014 es donà audiència als següents ajuntaments 
l’àmbit territorial dels quals limita amb el d’aquest Municipi: Vilablareix, Fornells de la 
Selva, Bescanó, Vilobí, i Riudellots de la Selva. 

Atesa la presentació d’al.legacions per part de l’ajuntament de Riudellots de la Selva 
(R.E. 273) i Fornells de la Selva (R.E. 267). 

Vist que durant el període d’informació pública, s’han presentat les al·legacions 
següents:  

1.- Pere Bellsolà Fonolleras i Àngel Ventura Planas, com a representants de “Cinc 
Espigues Bellsolà SL” i “Promocions Ventura Simon SL”´. 
 
Registre d’entrada: 262 en data 2 d’abril de 2014. 
L’al.legant sol.licita: 
Referent al SUD-1 Can Jeroni, limitar-se a exigir únicament les obligacions pendents 
d’aquest sector i que es concreten en les obres d’urbanització pendents i la posterior 
constitució de la junta de compensació. 
 
2.- Josep Dalmau Burch i M. Dolors Pararols Masferrer, com a propietaris de la 
Parcel.la situada al número 14 de Puigtorrat. 



  

 
Registre d’entrada: 293 de data 16 d’abril de 2014. 
L’al.legant sol.licita: Ajustar-se a la façana de la parcel.la aprovada per les NN.SS. 
d’Aiguaviva vigents. 
 
3.- Josep M. de Ciurana i Gay, com a propietari del Mas Rovira. 
 
Registre d’entrada: 332 en data 30 d’abril de 2014 
L’al·legant sol·licita: 
Primer: Que s’exclogui del SUD-5 Mas Vinyoles un petit sector irregular situat en el 
punt de connexió de la zona urbana de Can Jordi i les terres del Mas Rovira. 
Segon: Que s’estableixi un coixí de protecció entre les activitats més molestes i les 
cases i zones rústiques. 
Tercer: Que alhora d’establir els espais lliures es tingui en compte la parcel.la 39 del 
polígon 6. 
 
4.- Josep M. de Ciurana i Gay, en nom propi i del seu pare, com a propietari del Mas 
Arbusser. 
 
Registre d’entrada: 333 en data 30 d’abril de 2014 
L’al·legant sol·licita: 
Primer: Que s’exclogui del SUD-5 una franja addicional en la zona nord del Mas 
Arbusser, incloent l’accés des de l’antiga N-II i es permetin els usos actuals. 
Segon: Que s’estableixi un coixí de protecció entre les activitats més molestes i les 
cases i zones rústiques. 
Tercer: Que alhora d’establir els espais lliures es tingui en compte la subparcel.la c de 
la parcel.la 37 del polígon 6. 
 
5.- Carme Vila Pèlach i Francesc Vargas Cabras, entre altres, com a propietaris de la 
masia de Can Ponç i els camps del voltant. 
 
Registre d’entrada: 337 en data 5 de maig de 2014 
L’al·legant sol·licita: 
Primer: Rectificar el perímetre del sòl urbà de les parcel·les confrontades amb el camí 
al carrer Puigtorrat, ajustant-se a la realitat consolidada existent. 
Segon: Suprimir el tercer paràgraf de l’article 160 de la Normativa. 
Tercer: Proposta de millorar la regulació normativa de la subzona 2a a fi de permetre 
segregar de les parcel·les urbanes la finca rústica matriu. 
Quart. Millorar redactat 164.1.3Cinquè: Modificar article 163.4 
 
6.- Carme Vila Pèlach i Francesc Vargas Cabras, entre altres, com a propietaris de la 
masia de Can Ponç i els camps del voltant. 
 
Registre d’entrada: 338 en data 5 de maig de 2014 
L’al·legant sol·licita: 
Classificar com a zona urbanitzable els terrenys anomenats de Camps de Can Ponç, 
mitjançant la delimitació d’un sector discontinu. 
 
7.- Jaume Pujol Carreras i Enriqueta Pèlach Llandrich, residents al c/ Major 8 
d’Aiguaviva i propietaris de finques afectades pel SUD-6. 
 
Registre d’entrada: 341 en data 6 de maig de 2014 
L’al·legant sol·licita: 



  

Que en el sòl urbanitzable delimitat sector industrial i de serveis de can Sellò (SUD-6), 
s’inclogui a l’apartat 4 d’usos el terme de “serveis industrials i/o indústria”. 

 

Vist que al respecte de les al·legacions, s’ha informat per part dels redactors del POUM 
el següent: 

Al.legació n.1: 
El sector de sòl urbanitzable Can Jeroni es va desenvolupar l’any 2001. La Modificació 
del Pla Parcial del sector Can Jeroni, aprovada definitivament en data de 14/05/2008, 
va comportar una reordenació de l’àmbit, i la redacció d’un nou projecte de 
reparcel·lació i d’urbanització, aprovats definitivament en data de 8/01/2009. Des de 
llavors no s’ha portat a terme cap més actuació per continuar amb el 
desenvolupament del sector. 
Resta pendent d’executar les obres d’urbanització conseqüència de la modificació i 
inscriure en el Registre els terrenys objecte de cessió. 
D’acord amb el TRLUC els terrenys que formen part del sector es poden classificar com 
a sòl urbà. Amb tot, caldrà delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística per garantir que 
es dugui a terme la gestió urbanística pendent. 
Per això es proposa estimar l’al·legació, classificar l’àmbit dins del sòl urbà i 
delimitar un Polígon d’Actuació Urbanística, per garantir que es dugui a terme la gestió 
urbanística pendent. 
 
Al.legació n.2: 
Es detecta una errada en el plànol d’ordenació del POUM a la zona de Puigtorrat, el 
vial que neix al carrer Puigtorrat pren l’amplada a partir de l’eix del camí actual. 
Per això es proposa estimar l’al.legació. Caldrà corregir els plànols d’ordenació 2.03 
i 2.07. 
 
Al.legació n.3: 
 
1.- La sol.licitud preveu ampliar lleugerament els terrenys de sòl agrícola comú (codi 
20) al voltant del Mas Rovira, en terrenys que el planejament territorial preveu 
destinar a espais lliures del sector destinat a activitats econòmiques i logístiques. 
El planejament territorial destina aquests terrenys, amb caràcter vinculant, a espais 
lliures per minimitzar les possibles afectacions a la urbanització de Can Jordi del nou 
assentament proposat destinat a activitats econòmiques i logístiques. 
Es proposa estimar la 1a al·legació, ja que la proposta també contribueix a 
minimitzar les afectacions a la urbanització de Can Jordi i manté els usos actuals al 
voltant de la masia. 
2.- La fitxa del sector de sol urbanitzable Mas Vinyoles, ja estableix que s’haurà de 
minimitzar les possibles afectacions a la urbanització de Can Jordi amb l’establiment 
d’una franja de zona verda al seu voltant, la qual te caràcter vinculant. 
Es proposa no tenir en compte la 2a al·legació, atès que el POUM ja te en compte 
aquesta petició. 
3.- El Pla parcial del sector Mas Vinyoles serà el document que ordenarà el sector quan 
es desenvolupi. No obstant, ja s’ha dit abans que la fitxa del sector de sol urbanitzable 
Mas Vinyoles estableix que s’haurà de minimitzar les possibles afectacions a la 
urbanització de Can Jordi amb l’establiment d’una franja de zona verda al seu voltant. 
Es proposa no estimar la 3a alꞏlegació, atès que el document que ha d’establir la 
situació dels espais lliures, és el Pla parcial d’ordenació el sector. 
 
Al.legació n.4:  
 



  

1.- La sol.licitud preveu ampliar lleugerament els terrenys de sòl agrícola comú (codi 
20) a la banda nord del Mas Arbusser, en terrenys que el planejament territorial 
preveu destinar a espais lliures del sector destinat a activitats econòmiques i 
logístiques. 
El planejament territorial destina aquests terrenys, amb caràcter vinculant, a espais 
lliures per minimitzar les possibles afectacions a la urbanització de Can Jordi del nou 
assentament proposat destinat a activitats econòmiques i logístiques. 
Es proposa estimar la 1a al·legació, ja que la proposta també contribueix a 
minimitzar les afectacions a la urbanització de Can Jordi i manté els usos actuals al 
voltant de la masia. 
2.- La fitxa del sector de sol urbanitzable Mas Vinyoles, ja estableix que s’haurà de 
minimitzar les possibles afectacions a la urbanització de Can Jordi amb l’establiment 
d’una franja de zona verda al seu voltant, la qual te caràcter vinculant. 
Es proposa no tenir en compte la 2a al·legació, atès que el POUM ja te en compte 
aquesta petició. 
3.- El Pla parcial del sector Mas Vinyoles serà el document que ordenarà el sector quan 
es desenvolupi. No obstant, ja s’ha dit abans que la fitxa del sector de sol urbanitzable 
Mas Vinyoles estableix que s’haurà de minimitzar les possibles afectacions a la 
urbanització de Can Jordi amb l’establiment d’una franja de zona verda al seu voltant. 
Es proposa no estimar la 3a al·legació, atès que el document que ha d’establir la 
situació dels espais lliures, és el Pla parcial d’ordenació el sector. 
 
Al.legació n.5: 
 
1.- La proposta preveu l’ampliació de l’àmbit de sòl urbà delimitat, per ajustar-lo a la 
realitat física consolidada de la parcel.la existent. 
L’àmbit es troba afectat per la “huella sonora” de l’aeroport de Girona, no essent 
compatible els usos d’habitatge, residencial, establiment turístic, educatiu i sanitari, i 
per tant no es pot augmentar el nombre de persones afectades per aquests usos. 
Es proposa estimar la 1a al·legació, per que s’ajusta a la realitat física, tot i que 
l’ampliació del perímetre del sòl urbà no pressuposa que es puguin crear noves 
parcel·les i noves construccions, per trobar-se els terrenys afectats per la “huella 

sonora” de l’aeroport de Girona. 
2.- L’article 160.3 quan determina les condicions que han de complir les masies, es 
refereix a les de caràcter tipològic, tal com s’especifica en el mateix article. Tot i que 
el redactat pot generar una lleugera confusió. 
El PDU del Sistema Urbà de Girona determina per a l’estratègia de Millora urbana i 
compleció, entre altres, una especial atenció al manteniment de la tipologia 
arquitectònica dominant al lloc. 
Per això, es proposa estimar en part la 2a al·legació, en el sentit que no es 
considera convenient suprimir el tercer paràgraf, però es corregeix per tal d’aclarir que 
les edificacions tradicionals d’aquesta zona han de respectar les condicions 
tipològiques d’aquestes construccions. 
3.- L’aprovació definitiva del POUM, amb la classificació com a sòl urbà d’una part de 
la finca, ja ampara la sol·licitud de llicència de parcel·lació per segregar els terrenys de 
la finca matriu que s’han inclosos en sòl urbà. L’article 21 del Reglament sobre la 
protecció de la legalitat urbanística (Decret 64/2014), regula aquest supòsit. 
Per això, es proposa no estimar la 3a al·legació, atès que la proposta de l’al·legació 
no es l’objecte d’aquest article, i la legislació sectorial d’obligat compliment, de rang 
superior al POUM, ja preveu la divisió dels terrenys en aquesta situació. 
4.- Les cases del nucli de Can Ponç formen part actualment del règim del sòl no 
urbanitzable d’Aiguaviva, i estan regulades per el “Pla especial urbanístic 
d’identificació i regulació de masies i cases rurals d’Aiguaviva”, aprovat definitivament 



  

en data de 24/07/2007, (D.O.G. núm. 5013 de 21/11/2007), no permetent-se la seva 
ampliació per que es troben afectades per la “huella sonora” de l’aeroport de Girona. 
El POUM proposa que les cases del nucli de Can Ponç, passin al règim de sòl urbà. 
Només es permet la seva ampliació quan no suposi un augment del nombre de 
persones afectades per a usos d’habitatge, residencial, sanitari, sociocultural i docent, 
d’acord amb l’informe de la D.G. d’Aviació Civil per estar afectades per la “huella 

sonora” de l’aeroport de Girona. 
Per això, es proposa no estimar la 4a al·legació 
5.- Es proposa estimar la 5a al·legació, s’haurà de corregir l’article 163. 
 
Al.legació n.6: 
 
- La proposta de sòl urbanitzable s’emplaça sobre terrenys que el planejament 
territorial destina al sistema d’espais oberts, dins del tipus de sòl de protecció especial 
d’interès connector, el qual ha de mantenir la condició d’espai no urbanitzat. El PDU 
del sistema urbà de Girona, estableix que els plans d’ordenació urbanística municipal 
han de classificar aquests espais com a sòl no urbanitzable. 
En relació al sistema d’assentaments, el planejament territorial estableix per aquests 
terrenys l’estratègia de separador urbà entre el nucli històric del poble d’Aiguaviva i el 
barri de Puigtorrat, definides com a franges de sòl no urbanitzable que evitin el 
contacte entre possibles extensions urbanes. 
Els terrenys també es troben afectats per la “huella sonora” del aeroport de Girona, 
determinada en el Pla Director de l’Aeroport, el qual estableix que en aquests terrenys 
no son compatibles els usos d’habitatge, residencial, sanitari o docent. 
Per això es proposa: desestimar l’al.legació, atès que la sol·licitud no s’adapta als 
requeriments del planejament territorial que afecta el municipi d’Aiguaviva, que 
estableix que aquests terrenys han de ser classificats com a sòl no urbanitzable. 
 
Al.legació n.7: 
 
El planejament territorial destina aquests terrenys, dins de la proposta de nous 
assentaments en actual SNU, com a àrees d’expansió urbanes amb creixement 
d’activitats econòmiques i logístiques. 
El sector s’emplaça entre el polígon de Can Jeroni, destinat a la ubicació d’usos 
terciaris que compleixin les funcions de centre administratiu i de serveis, i el sòl urbà 
residencial de Puigtorrat i les cases de Can Ponç. 
Tot i que el títol del SUD-6 fa referència a sector industrial i de serveis, en l’apartat 
dels usos a que s’ha de destinar el sector es descriuen els del sector terciari (oficines i 
serveis privats, comercial, sociocultural, recreatiu, esportiu i restauració), el seu 
objectiu és el de la ubicació d’establiments de serveis com a ampliació dels sectors 
veïns. El mot industrial del títol és deu a una errada, atès que no es correspon amb els 
objectius del sector. 
Tot i això, i amb l’objectiu de donar un major ventall de possibilitats al sector, es 
considera ampliar la relació dels usos a que es destina el sector amb la incorporació 
dels magatzems. 
Per això es proposa estimar en part l’al.legació, per incloure l’ús de magatzem a la 
fitxa del sector de sòl urbanitzable delimitat Can Selló i alhora corregir el títol per 
eliminar el mot industrial. 
 
Vist que amb data desembre 2017 s’incorpora la Memòria Ambiental, necessària per al 
Pla General d’Ordenació Urbanística. La memòria ambiental valora la integració dels 
aspectes ambientals en la proposta de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) i 
ha de contenir una menció específica de com s’han incorporat les determinacions del 
document de referència, de l’anàlisi de l’informe de sostenibilitat ambiental del pla o 



  

programa i de com s’ha tingut en compte el resultat de les consultes i la informació 
pública.  
 
Per tant, la Memòria Ambiental el que pretén es donar compte de totes les accions 
basades en tot el conjunt d’informes emesos per les administracions corresponents, i 
totes les al·legacions rebudes durant el període d’exposició pública. 
 
La present versió de la memòria ambiental és una revisió de la ja redactada en data 
de juliol de 2015 i la seva redacció ve justificada per la emissió de la resolució a la 
memòria ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 22 de gener de 
2016, la qual recull aspectes nous sorgits d’un informe de l’ACA emès el 30 de 
desembre de 2015, com a fruït de la nova informació i proposta d’ordenació que 
quedava recollida en la versió del POUM aportada, la Memòria Ambiental i l’estudi 
d’inundabilitat redactat a tal efecte. 
 
Els inicis de la tramitació del planejament general d’Aiguaviva es produeixen amb 
l’Aprovació Inicial del mes de Març de 2006, abans de l’entrada en vigor de la Llei 
6/2009, de 28 d’abril d’avaluació ambiental de plans i programes, per la qual cosa els 
tràmits d’Avaluació Ambiental que s’han dut a terme, tot i ésser en essència els 
mateixos, no s’ajusten pel que fa a la nomenclatura (ISA preliminar, Document de 
referència...) al contingut que estableix l’article 21 de la Llei 6/2009. 
Seguidament, l’Ajuntament va dur a terme una segona Aprovació Inicial del POUM 
d’Aiguaviva el 20 de febrer de 2014, ja d’acord a les determinacions de la normativa 
ambiental i urbanística vigent, amb el corresponent Informe de Sostenibilitat 
Ambiental i adaptant els seus continguts al que exigeix el nou marc legal. 
A juliol de 2015 l’Ajuntament d’Aiguaviva porta a terme la redacció de la Memòria 
Ambiental, que és tramitada davant de l’òrgan ambiental i en resulta la resolució a la 
Memòria Ambiental de la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament 
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 22 de gener de 
2016, la qual recull aspectes nous sorgits d’un informe de l’ACA emès el 30 de 
desembre de 2015, com a fruït de la nova informació i proposta d’ordenació que 
quedava recollida en la versió del POUM aportada, la Memòria Ambiental i l’estudi 
d’inundabilitat, com a resultat d’aquesta resolució cal portar a terme una nova versió 
de la memòria ambiental en la qual es justifiqui com s’han introduït en el Pla els 
aspectes que determina la resolució de la Direcció General de Polítiques Ambientals. 
Aquesta nova versió de la Memòria Ambiental juntament amb la versió modificada del 
POUM formen part de l’expedient del POUM. 

Vist l’informe de Secretaria, de conformitat amb el que disposa en els articles 22.2.c) i 
47.2.m) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, es 
proposa al ple l’adopció del següent  

ACORD 

 

PRIMER. Desestimar les al·legacions n.3.3; 4.3; 5.3; 5.4 i 6;  presentades en relació 
amb l’expedient d’aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Aiguaviva, pels motius expressats en l’Informe dels tècnics redactors, Narcís 
Romagós Planas i M.Dolors Casanovas i Volta,  del qual se’n trametrà una còpia als 
interessats juntament amb la notificació del present acord. 

 
SEGON. Estimar les al·legacions n. 1; 2; 3.1; 4.1; 5.1; 5.2; 5.5 i 7 presentades en 
relació amb l’expedient d’aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 



  

Municipal d’Aiguaviva, pels motius expressats en l’Informe dels tècnics redactors,  del 
qual se’n trametrà una còpia als interessats juntament amb la notificació del present 
acord. 
 
TERCER. No tenir en compte les al·legacions n. 3.2 i 4.2; presentades en relació amb 
l’expedient d’aprovació de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal 
d’Aiguaviva, pels motius expressats en l’Informe dels tècnics redactors,  del qual se’n 
trametrà una còpia als interessats juntament amb la notificació del present acord. 

QUART. Aprovar provisionalment el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal d’Aiguaviva 
amb les modificacions resultants dels tres apartats anteriors, organismes afectats i 
ajuntaments veïns. 

CINQUÈ. Elevar l’expedient diligenciat de modificació del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal d’Aiguaviva a la Comissió Territorial d’Urbanisme amb la finalitat de que 
resolgui sobre la seva aprovació definitiva. 

 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula per presentar la proposta. Comenta que la tramitació 
va començar fa uns 14 anys, i que es va anar encallant fonamentalment per les 
al.legacions d’Incasol. Només diu, es podrà desenvolupar per Nova Aiguaviva, “cap a 
santa Coloma, a mà dreta”. Esmenta que, al llarg dels anys, s’ha hagut d’anar 
incorporant coses, hi ha hagut diversos governs a la Generalitat, s’ha modificat la llei 
d’urbanisme, i cada cop demanaven més estudis i coses. 
Afegeix que com es veu a la proposta, s’han contesta al.legacions, hi ha molta 
informació, i ara tocarà enviar-ho a la Comissió d’Urbanisme. Si s’acaba aprovant, 
facilitarà la feina, especialment dels tècnics. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
regidors del PIA, regidors s’ERC-AM i regidora de PDeCat, i l’abstenció del 
regidor de Junts x Aiguaviva. 
 
 
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
8.1- ACORD APROVACIÓ ADDENDA 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 JOVENTUT GIRONÈS-PIECJ (Pla intervenció estratègica 
comarcal de joventut). 
 
 
Atesa l’aprovació pel ple municipal de 16 de novembre de 2017 del Conveni de 
col·laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Aiguaviva  en 
matèria de polítiques de joventut i els plans d'actuació anuals vinculats als plans locals 
de joventut finançats pel Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treball, 
Afers Socials i Famílies - Direcció General de Joventut  
 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en data 19 d'octubre de 2017 van signar un contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de  joventut (fitxa 43- suport a plans 
locals i comarcals de joventut) per al període 2017, on s’estableixen els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el 
contracte programa. 
 



  

D'acord amb la clàusula 5 del conveni, apartat finançament, s'acorda que la quantitat 
prevista per l'Ajuntament d'Aiguaviva per a l'any 2018 es quantifica en 1.673 € anuals 
i corresponen al sou d'un tècnic (salari i seguretat social), als quals caldrà afegir les 
despeses de desplaçament, dietes i despeses de les activitats sufragades pel Consell 
Comarcal del Gironès, de l'àrea de joventut.   
 
La següent taula detalla la distribució dels costos dels recursos humans mancomunats 
i contractats pel Consell Comarcal del Gironès. D'acord amb les hores de dedicació, a 
l'Ajuntament li correspon el 34% i al Consell Comarcal el 66%:  
 
Municipis 
< 2500 

Sou 
professional 

Ajuntament  
34% 

Consell comarcal 66% 
(contracte programa) 

7 hores 4.923 €   1.673 € 2.350 € 
 
Vist el contingut de l’addenda al conveni, que conforma l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta d’acord. 
 
SEGON.- Acordar l’aprovació de l’addenda 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 de joventut gironès-PIECJ, i la 
despesa que es deriva de la mateixa.  
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord, i comunicar al Consell Comarcal el present acord. 

 
La regidora sra. Simon fa ús de la paraula per presentar la proposta. El regidor sr. 
Bohigas li pregunta quines activitats ha fet la tècnica, i li respon que a dia d’avui la 
quina i una esquiada, i que es reuneixen els divendres al polivalent municipal. També 
es comenta que l’assistència sol ser de mitja dotzena de persones, depenent del dia. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*Agraïment als participants que van fer possible la cavalcada de reis. 
 
*La Comissió d’urbanisme de Girona va aprovar les modificacions de normes 
subsidiàries i pla parcial de Can Garrofa. Aviat podran començar les obres. 
 
*Segueix la temporalitat a Correus. Destaca l’eficiència del treballador actual però 
comenta que només hi treballarà un mes. 
 
*Ha començat un nou treballador, fruit del conveni amb el Consell Comarcal, i que 
ajudarà a la brigada per 6 mesos. 
 
*Ahir varen estar amb la regidora sra. Belmar al 4t Consell empresa. També comenta 
que la tècnica Marta Rodríguez junt amb un becari estudiant de geografia, ajudaran a 
confeccionar un mapa de posicionament de les empreses del polígon, i que per tant, 
voltarà pel polígon. 



  

*Pel que fa a les franges de protecció, en principi a partir de finals de febrer, Diputació 
de Girona acabarà projectes per definir franges perimetrals en zones d’urbanitzacions i 
nucli urbà, després Consell Comarcal podrà fer la licitació de l’empresa que podria dur 
a terme els treballs, pel termini de 4 anys. Seguidament, s’haurà d’aprovar el conveni 
per ple, i l’establiment de la taxa. 
 
*Diumenge vinent, entrega de premis de nadal pel pessebre i els dibuixos de nadal. 
 
*Reunió ahir amb regidors municipals i representant de ANC i Associació Cultural pel 
tema del nom de la plaça. Esmenta que només un veí de la plaça s’hi ha oposat. 
Afegeix que es varen posar una sèrie de noms sobre la taula: “Plaça 1 d’octubre”, 
“Plaça de la República”, “Plaça de la llibertat”, i que el diumenge dia 28 es faria una 
enquesta, on hi hauria aquestes 3 opcions i la de no canviar el nom. Podrien participar 
gent a partir dels 16 anys, i es faria de les 11h a les 17h. 
        
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Bohigas, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Comenta la carta que l’Alcalde va enviar: 
Afirma que té una objecció de fons i de forma. Pel que fa al fons, diu, la seva decisió, 
la coneix ell, i el que és objectiu és que l’Alcalde és qui l’ha cessat, i que explicar 
mitjançant carta, i utilitzant l’agutzil de repartidor de la mateixa, no és correcte. 
Insisteix que ell no va demanar plegar, i que la carta és utilitzar mitjans públics per 
comunicar decisions personals, sent el “tirínculis” l’espai per això. 
 
El sr. Alcalde li respon que serà la paraula d’un contra l’altre, i que havia parlat amb 
ell prèviament, i que plegava de la festa. Comenta que li va dir que si volia plegar, li 
acceptava, i que és el regidor sr. Bohigas qui va prendre la decisió, baixant del vaixell. 
Reitera que pot demostrar amb un correu que el regidor sr. Bohigas deia que plegava. 
Pel que fa a la carta, comenta que és un tema municipal, del govern municipal. 
 
El sr. Bohigas li respon que “saps que no és així”, i que fa ús dels mitjans públics per 
fer partidisme. 
El sr. Alcalde li reitera que pot demostrar la xerrada que varen tenir, i el correu on 
deia que plegava. 
El sr. Bohigas diu que no té sentit que ell plegués per res, sinó que va demanar 
compartir regidories, i que el sr. Alcalde no ho va acceptar. 
El sr. Mateu li respon que “vas dir que la regidoria de festes era complicada” i que 
sol.licitava l’ajuda de la Marta, i que entrés la sra. Belmar. 
També esmenta que la carta l’havia de fer com a Alcalde, que era un tema de poble, 
una decisió de l’Alcalde, i que s’havia d’informar als veïns, afegint que en la mateixa 
s’agraeix la seva feina feta. 
El sr. Bohigas li comenta que la imatge de l’Ajuntament queda danyada per la forma 
(de la carta). 
El sr. Mateu li replica que no ha dit cap mentida, i que portarà proves si és necessari, 
reiterant que en el correu el sr. Bohigas deia que plegava de tot. Afegeix que per 
educació li va dir que confirmés si plegava, i que li va respondre que cada 2 anys 
havia de reflexionar. 
El sr. Bohigas respon que no va abandonar el vaixell, que va demanar el cessament, i 
que la festa municipal en aquell moment ja estava muntada. 



  

El sr. Mateu, en referència a la carta, comenta que ningú li ha demanat explicacions 
(en relació a l’últim paràgraf de la carta). També esmenta que va fer el que creia, i 
que ho va comentar abans de remetre la carta. 
El sr. Bohigas conclou dient que no guarda ressentiment i que s’alegra molt que la 
resta de companys del plenari hagin pogut entrar. 
 
*Comenta l’aprovació del pressupost per 120 unitats de cava i 119 unitats de turró. 
Pregunta si són una ajuda social. 
 
El sr. Mateu li respon que és un detall que es té amb gent major de 65 anys, i que 
s’ha fet des de que estava també el sr. Bohigas a l’equip de govern. 
Afegeix que li va proposar ell a Secundino, anys enrere, i que es reparteix un cop a 
l’any.  
El sr. Bohigas li pregunta si no es mira que la família tingui més o menys necessitat. 
El sr. Alcalde li respon que Benestar Social es cuida d’això, i que en els casos que 
pugui haver, tenen disponible el servei. 
Afegeix que no és ajuda social, és un detall a gent gran pel fet de fer anys, en aquest 
cas majors de 65 anys. Ho compara amb les ajudes que disposa la gent gran en el 
transport públic. 
En relació a aquest tema, el sr. Bohigas comenta que li han dit que no s’hi dedica 
gaire esforç en la visita als avis. 
El sr. Alcalde li respon que llença coses, però sense proves, ni facilita noms ni dates,.. 
 
*Comenta que per què els avis tenen cava i els nets han de pagar 5 euros pel tió. 
 
El regidor sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que el tió si vols anar a fer-lo 
cagar fas una aportació, i sinó el pots fer a casa. La aportació no és cap obligació, es 
pot anar igualment a la festa, no es vol fer pagar ni és cap obligatorietat, afegeix. 
 
*Obres part posterior polivalent. 
 
El sr. Alcalde li respon que en breu sortirà. El projecte ha estat a exposició pública, i el 
secretari es troba treballant el plec de clàusules, i es farà el més aviat millor. Confia 
en 3, 4 o 5 mesos que pugui estar. Abans del 28 març s’ha d’adjudicar segons 
requisits del PUOSC que finança majoritàriament l’obra. 
 
*Franges protecció. Què ha de fer la gent despistada. 
 
El sr. Alcalde li respon que venir a informar-se a l’Ajuntament, i que parlin amb la 
regidora sra. Vives o amb ell.  
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sra. Belmar, qui comenta el següent: 
 
*Trasllada proposta per a proposar al Consell Comarcal del Gironès, com ha fet el 
Consell comarcal de la Selva, posi en marxa lectors de matrícules de cotxe. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i 
trenta-nou 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    


