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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Data: 31 DE MAIG DE 2012 

 
A C T A 

CONVOCATS: 
 
Alcalde-President:  Sr.  Joaquim Mateu Bosch 
 
Assistents:   Sr. Just Garcia Marcos 

  Sra. Marta Vives Albertí 
Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas 
Sr. Secundí López Pousa  
Sr. Josep Pinto i Molina     
Sr. Josep Pinsach i Riera 

                                           
Secretari:    Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
 
 
A Aiguaviva, a trenta-u de maig de dos mil dotze. 
 
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 els membres a excepció del regidor sr. Josep Pinto, que excusà la 
seva absència, per tal de celebrar la sessió extraordinària convocada.  
 
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 CRÈDIT EXTRAORDINARI CE 3/2012. 
 
Atesa la intenció d’aquest Ajuntament de posar en marxa la piscina, un cop finalitzada 
l’execució de la Piscina municipal i el projecte complementari. 
 
Atès que per aquest exercici es durà a terme la gestió de forma directa per l’Ajuntament 
amb la contractació externa dels serveis de socorrisme i recepció/manteniment. 
 
Per part del regidor d’hisenda es proposa al Ple que adopti l’acord següent:   
 

A C O R D 
 
“PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de crèdit extraordinari CE 3/2012 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb romanent líquid de tresoreria i el 
detall del qual és el següent: 
 
 
 
 
 



 

2 

CRÈDIT EXTRAORDINARI 
Partida Denominació Import 
Org. Fun. Eco.   
0 342 227.99 Serveis varis piscina municipal  20.742,86€ 
   

TOTAL 

20.742,86€ 

 
SEGON.- EXPOSAR al públic aquest expedient, durant el termini reglamentari de quinze 
dies hàbils, mitjançant edicte en el tauler d’anuncis i en el Butlletí Oficial de la Província. 
 
TERCER.- En cas de no presentar-se reclamacions, l’acord serà ferm. En cas contrari, el 
Ple disposarà del termini d’un mes, comptat des de la finalització del període d’exposició 
pública, per resoldre-les. 
 
QUART.- PUBLICAR, quan l’expedient esdevingui definitiu, el pressupost modificat , 
resumit per capítols, al BOP i al tauler d'anuncis” 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta, referent a la piscina, 
que inclourà el contracte a realitzar. El regidor sr. Garcia respon que el servei 
consistirà en recepcionista, manteniment i venda entrades, que es realitzarà per dues 
persones.  
També pregunta si s’ha fet estudi econòmic previ, a la que la regidora sra. Vives i el 
sr. Alcalde responen que en el seu dia ja es va fer un pla de gestió, que allà ho pot 
trobar. El sr. Mateu afegeix que els càlculs, pel que fa a ingressos, no poden ser 
exactes perquè es tracten de previsions. Que els resultats es sabran al mes d’octubre. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Pinsach, qui manifesta que s’absté. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. López Pousa, qui comenta que li agradaria 
haver disposat d’un mínim de números, “previsió de mercat”. Afegeix que quan es va 
fer el projecte, la llei obligava a fer un pla de gestió, però no tenia a veure amb la 
realitat. Conclou que es podrien calcular els costos, i que seria un exercici “bo” fer-ho. 
El sr. Mateu respon que la claredat no està en fer enquestes per preveure qui anirà. 
Afegeix que hi haurà unes despeses que sabem, però no la venda d’entrades i 
abonaments. Estem exposats, diu, a que pugui ser deficitària, tot i que esperem que 
no, comenta. Conclou dient que és un servei molt sol.licitat per veïns del poble, que va 
ser impulsat per vostè –en referència al sr. Lopez Pousa-. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula el regidor el Sr. Secundino López Pousa, qui manifesta que 
no aprova la proposta, per no tenir un estudi ben fet. 
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Francesc Xavier Castañer, qui manifesta 
que aprova la proposta. 
 
L’Alcalde cedeix la  paraula el regidor el Sr. Just Garcia, qui manifesta que aprova la 
proposta. 
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L’Alcalde cedeix la  paraula a la regidora sra. Marta Vives, qui manifesta que aprova la 
proposta. 
 
L’Alcalde manifesta que aprova la proposta. 
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, 
l’abstenció del regidor de UPA-AM, i el vot en contra del regidor de CiU. 
 
 
2.- APROVACIÓ PREUS PÚBLICS LLAR D’INFANTS CURS 2012-2013: 
 
Atès que segons l’article 47 del Text Refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals 
(Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març), l’establiment o modificació dels preus 
públics correspondrà al Ple de la corporació. 
 
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 el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, 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 la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim Jurídic 
Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú (LRJPAC). 
 
Atès que s’ha tingut coneixement de la disminució per part de la Generalitat de Catalunya 
de les subvencions a les llar d’infants de titularitat pública. 
 
Entenent que aquesta modificació no altera l’equilibri econòmic de la concessió. 
 
Es proposa al ple municipal l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar els preus públics per la llar d’infants curs 2012-2013, que estableixen 
les tarifes llistades seguidament: 
 
 
Veïns empadronats a Aiguaviva.        Preu 
Quota mensual          160 € 
Matrícula            84 € 
Quota mensual per reserva de plaça         50 € 
 
Treballadors al municipi.                  Preu 
Quota mensual          200 € 
Matrícula          113 € 
Quota mensual per reserva de plaça         65 € 
 
Altres:            Preu 
Quota mensual          225 € 
Matrícula          113 € 
Quota mensual per reserva de plaça         65 € 
 
 
Altres quotes generals:                  Preu 
Servei Bon dia mensual          50 € 
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Servei Bon dia esporàdic                3,75 € 
Dinar mensual          119 € 
Dinar diari              7 € 
Berenar mensual                    35 € 
Berenar esporàdic            2 € 
 
Material:            45 €  
 

SEGON. Aquest preu públic serà d’aplicació a partir del proper mes de setembre per al 
curs 2012/2013 i regirà mentre no se n’acordi la modificació o derogació.  

TERCER.- Publicar el present acord en la forma legalment establerta.  
 
 
S’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de quatre regidors del PIA, i 
les abstencions del regidor de UPA-AM i el regidor de CiU. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
vint-i-un 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 


