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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 31 DE JULIOL DE 2014 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sr. Just Garcia Marcos (PIA) 

 Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 
 Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas (PIA) 
 Sr. Secundí López Pousa (CiU) 
 Sr. Josep Pinto i Molina (CiU)    
 Sr. Josep Pinsach i Riera (UPA-AM) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a trenta-u de juliol de 2014. 
 
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 excepció del regidor sr. Pinsach, per tal de celebrar la 
sessió ordinària 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 DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 DE JUNY  
DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 26 de juny de 2014.  
 
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 amb el vot favorable de tots els regidors assistents.  
 
 
 
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 163/2014 (23 de juny de 2014) fins el número 220/2014 (24 de juliol 
de 2014). 
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Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI 1/2014 
 
 
 
Expedient número 1/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 

   ANTECEDENTS 

 
Pel Decret de l’Alcaldia 213/2014 de 21 de juliol s’inicia l’expedient per a l’aprovació 
de la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de 
noves despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que 
es puguin demorar al proper, com a conseqüència dels motius següents: “Nou 
Cementiri Municipal”, inicialment prevista en el Pla únic d’obres i Serveis de Catalunya 
(2013-2017), Pla finalment derogat per part de la Generalitat de Catalunya, pels quals 
no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, i considerant que 
es disposa dels mitjans, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament que 
es preveuen a la legislació vigent. 
 

FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
117.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament amb majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 
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Per tant, es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 1/2014, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Per poder atendre les despeses detallades, per a les quals la consignació és inexistent 
en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que 
s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals del 
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord 
amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

2014.0.164.60900 Nou cementiri municipal   

 

Total altes crèdits :  361.372,15€ 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 1.288.008,63€ 

 
 
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. En cas que no es presentin 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.   

 
El regidor sr. Garcia, exposa que la proposta busca poder fer la obra del nou 
cementiri, incialment prevista en el PUOSC (Pla únic obres i serveis de Catalunya), 
però que finalment no es concedeix. L’import, comenta, són 361.372,15€. 
El sr. Alcalde pren la paraula i afegeix que la idea és acabar el cementiri, ja que es 
deteriora, l’import anterior, diu, és el del pressupost del projecte de l’obra, que 
“esperem que baixi”. S’havia concedit una subvenció per uns 170.000€ (PUOSC), però 
finalment, comenta, han decidit treure les subvencions a inversions. 
Acaba dient que el cementiri és una prioritat, i que la sol.lució és fer nosaltres l’obra, i 
per això hem de fer aquesta modificació de crèdit, sent la idea fer la obra i acabar-la. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’ANY 2013. 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat 
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local, dels organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament 
local. 

El compte general ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes 
econòmic, financer, patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de 
documentació bàsica, complementària i annexos. 

Ha de ser elaborat per la Intervenció, i la Presidència l’ha de retre abans del dia 15 de 
maig de l’actual exercici. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
29 de maig de 2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 113, de data 13 de juny de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han 
formulat reclamacions, al·legacions ni observacions. 
 
FONAMENTS DE DRET 

 

D’acord amb els articles 208 a 212 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, la Instrucció 
de comptabilitat per a l’Administració Local i altres disposicions concordants en relació 
amb la tramitació i el contingut; la Comissió Especial de Comptes proposa al Ple 
l’adopció dels següents ACORDS: 

 
PRIMER.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a 
l’exercici 2013. 
 
SEGON.- Aprovar definitivament la documentació complementària integrada pels 
justificants dels estats i comptes anuals i pels seus annexos. 
 
TERCER.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat 
de l’exercici econòmic 2013 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determina la normativa vigent. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD ASSIGNACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS DELS 
INGRESSOS DEL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE CATALUNYA. 
 
 
Atesa la Resolució GRI/1178/2014, de 23 de maig, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, any 2014. 
 
Atesa la resolució GRI/2189/2012, de 23 d’octubre, de distribució als municipis de 
Catalunya de la participació en els ingressos de la Generalitat integrada en el Fons de 
cooperació local de Catalunya, 2012. 
 
Atès que s’ha de justificar la destinació i transferència del tram supramunicipal del 
Fons de Cooperació Local de Catalunya. 
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Atès que segons aquestes resolucions pertoquen 2.302,12€ ( per l’any 2014), i 
2.225,73€ (per l’any 2012) 
 
Atès que l’any 2013 no va haver-hi convocatòria. 
 
Atès que aquesta participació té com a finalitat sufragar les despeses derivades de les 
activitats o les inversions supramunicipals, i els ajuntaments l’han de destinar, 
totalment, o en part, a una o diverses entitats supramunicipals en les quals participin. 
 
Considerant que el Consell Comarcal del Gironès és un ens supramunicipal legalment 
constituït, que té delegada la gestió dels serveis de recollida, tractament, transport i 
eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària d'aquest municipi. 
 
Vist l’article 52.2.b de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple de la corporació  l’adopció del següent ACORD:  
 
PRIMER.- ASSIGNAR al Consell Comarcal l’import de 2.302,12€ que corresponen al 
municipi d’Aiguaviva (Fons de cooperació Local 2014), per a la prestació dels serveis 
de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària 
d’aquest municipi. 
 
SEGON.- ASSIGNAR al Consell Comarcal l’import de 2.225,73€ que corresponen al 
municipi d’Aiguaviva (Fons de cooperació Local 2012), per a la prestació dels serveis 
de recollida, tractament, transport i eliminació de residus sòlids urbans i neteja viària 
d’aquest municipi. 
 

TERCER.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Gironès i a la Direcció 
General d’Administració Local. 

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- 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 RENDA MÍNIMA 
D’INSERCIÓ (RMI) AL GIRONÈS 2014 (EMO/174/2014) 
  
 
Atès que en data 12 de juny de 2014 el Servei d’Ocupació de Catalunya va publicar 
l’Ordre EMO/174/2014, de 5 de juny, per la qual s’aproven les bases reguladores per a 
la concessió de subvencions per a la realització del Programa Treball i Formació 
adreçat a persones en situació d’atur beneficiàries de la renda mínima d’inserció, i 
s’obre la convocatòria per a l’any 2014 destinada a entitats locals i a entitats sense 
ànim de lucre. 
 
Atès que dita Ordre informa que els ajuntaments que no estiguin a l’annex 6 de la 
convocatòria i estiguin interessats en desenvolupar un projecte de Treball i Formació 
hauran de fer-ho a través del Consell Comarcal del Gironès, el qual es farà càrrec de la 
sol.licitud de subvenció, gestió de la contractació i la formació i justificació del 
projecte. 
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Atès que aquest Ajuntament considera una prioritat desenvolupar el projecte PEÓ DE 
SUPORT AL MANTENIMENT (AIGUAVIVA), amb l’objectiu de donar suport a les tasques 
de l'agutzil, permetrà dur a terme tasques extraordinàries de neteja de la via pública, 
jardineria i manteniment d'edificis entre altres.    
 
Atès que l'Ajuntament d’Aiguaviva per participar a la convocatòria s'ha d'adherir al 
projecte del Consell Comarcal del Gironès, i així es realitzà en data 19 de juny de 
2014, mitjançant resolució d’alcaldia número 158/2014. 
 
Vist el Conveni Marc de Col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’Ajuntament d’Aiguaviva per al desenvolupament del programa Treball i Formació 
Renda Mínima d’inserció (RMI) al Gironès 2014 (EMO/174/2014). 
 
Vist l’article 6 i següents de la Llei 30/92, de 26 de novembre, de règim jurídic de les 
administracions públiques i del procediment administratiu comú, referent als convenis 
de col.laboració. 
 
Atès el que disposen, entre d’altres, els articles 57 de la LRBRL (Llei 7/1985, de 2 
d’abril , reguladora de les bases del règim local) i l’article 303 del Reglament d’obres, 
activitats i serveis dels ens locals (Decret 179/1995, de 13 de juny), pel que fa a 
aquests convenis. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar el Conveni Marc de Col.laboració entre el Consell Comarcal del 
Gironès i l’Ajuntament d’Aiguaviva per al desenvolupament del programa Treball i 
Formació Renda Mínima d’inserció (RMI) al Gironès 2014 (EMO/174/2014). 
 
SEGON.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a l’efectivitat 
dels precedents acords. 
 
TERCER.- Trametre el present acord al Consell Comarcal del Gironès. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
7.1.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DE LA PRESTACIÓ DEL 
SERVEI DE LA LLAR D’INFANTS MUNICIPAL D’AIGUAVIVA  
 
Examinat el Reglament regulador de la prestació del servei de la llar d’infants 
municipal d’Aiguaviva, publicada la seva aprovació definitiva i text definitiu en el BOP 
de Girona n.100 de data 26 de maig de 2010. 
 
Amb la intenció de millorar i d’adaptar el seu redactat a la situació i circumstàncies 
actuals. 
 
Atès que la competència per a l'aprovació de les Ordenances i reglaments és del Ple 
segons l'art. 22 d) de la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i l’art. 
52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril). 
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Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta d’acord. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador de la 
prestació del servei de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva, en els termes que 
figuren a continuació: 
 
-Afegir “o el Ple municipal” en els textos que hi figura “Junta de Govern Local”, en els 
articles 6,9 i 12 del Reglament.  
 
-Afegir l’article 18, que quedarà redactat de la següent forma: 
 
“Article 18. DISTRIBUCIÓ DE GRUPS. 
 
Abans de l’inici de cada curs escolar o bé quan circumstàncies particulars ho 
determinin, i previ informe favorable del Consell de Participació de l’escola bressol 
d’Aiguaviva, es procedirà per decret d’Alcaldia a la distribució de grups que en cada 
moment es consideri oportuna, segons el nombre d’infants a atendre i l’equip de 
professionals de que es disposi, sense poder en cap grup superar el nombre màxim 
d’infants per grup determinat en l’article 12.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel 
qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres.” 
 
-L’article 21, “EL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE LA LLAR D’INFANTS D’AIGUAVIVA” 
quedarà redactat de la següent forma: 
 
“Es constituirà el Consell de Participació, que és un òrgan amb participació del 
personal de la Llar, dels pares i mares d’alumnes de la Llar i de l’Ajuntament. 
 
El seu funcionament es regularà pel Reglament corresponent, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
El Consell de Participació aprovarà el projecte educatiu del centre, la proposta 
organitzativa i informarà la distribució de grups que en cada moment considera 
oportuna segons el nombre d'infants que atén i l'equip de professionals de què 
disposa, sense poder superar en cap grup el nombre màxim d'infants determinat en 
l’article 12.1 del Decret 282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de 
l’educació infantil i els requisits dels centres.” 
 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per el termini 
de trenta dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest 
acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-ne 
seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia. Durant 
el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes” 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
7.2.- MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ DE 
L’ESCOLA BRESSOL D’AIGUAVIVA.  
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Examinat el Reglament del Consell de Participació de l’Escola Bressol d’Aiguaviva, 
publicada la seva aprovació definitiva i text definitiu en el BOP de Girona n.26 de data 
9 de febrer de 2010. 
 
Amb la intenció de millorar i d’adaptar el seu redactat. 
 
Atès que la competència per a l'aprovació de les Ordenances i reglaments és del Ple 
segons l'art. 22 d) de la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i l’art. 
52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril). 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 
PRIMER.- Aprovar la urgència de la proposta d’acord. 
 
SEGON.- Aprovar provisionalment la modificació del Consell de Participació de l’Escola 
Bressol d’Aiguaviva, en els termes que figuren a continuació: 
 
-L’apartat de “composició dels consells” que abans tenia el següent redactat: 
 
“El Consell de l’Escola Bressol tindrà la composició següent: 
 

- L’alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva, que el presideix.  
- El director o directora del centre. 
- Dos representants dels pares i mares. 
- Un representant dels educadors.” 

 
Quedarà redactat de la següent forma: 
 
“El Consell de l’Escola Bressol tindrà la composició següent: 
 

-L’alcalde de l’Ajuntament d’Aiguaviva o regidor/a en qui delegui, que presidirà el 
Consell. 
-El director o directora del centre. 
-Un representant dels pares i mares. 
-Un representant dels educadors. 
-Un representant de personal d’administració i serveis. 

 
-L’apartat de “Funcions dels Consells de participació”, es modifica l’apartat c), que 
abans tenia el següent redactat: 
 

c) Conèixer i donar el vistiplau al projecte educatiu, el projecte curricular i el pla anual dels 
centres. 

 
Quedarà redactat de la següent forma: 
 

c) Conèixer i aprovar el projecte educatiu, el projecte curricular i el pla anual del centre, així 
com informar la distribució de grups que en cada moment consideri oportuna segons el 
nombre d'infants que atén i l'equip de professionals de què disposa, sense poder superar en 
cap grup el nombre màxim d'infants determinat en l’article 12.1 del Decret 282/2006, de 4 
de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits dels centres 
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-En l’apartat de “normativa complementària”, s’afegeix “el Reglament Regulador de la 
prestació del servei de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva”, quedant el seu redactat 
de la següent forma: 
 
“En tot allò no previst en aquest Reglament, es tindrà en compte allò que preveu el Reglament 
regulador de la prestació del servei de la llar d’infants municipal d’Aiguaviva, el Decret 
282/2006, de 4 de juliol, pel qual es regulen el primer cicle de l’educació infantil i els requisits 
dels centres i, en allò que sigui d’aplicació, el Decret 317/2004, de 22 de juny, pel qual es 
regulen la constitució i la composició del consell escolar, la selecció del director o de la directora 
i el nomenament i el cessament dels òrgans de govern dels centres docents públics, i la resta de 
la normativa reguladora dels consells de participació escolars i d’altra complementària.” 
 
 
 
TERCER.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per el termini 
de trenta dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest 
acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-ne 
seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia. Durant 
el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-1 juliol: assisteix a la jornada de la copa del món de Kayak a Salt. 
 
-2 juliol: assisteix a l’exposició “quinze mirades a dotze mesos” al col.legi de 
periodistes de Girona. 
 
-3 juliol: assisteix a la exposició Mancomunitat de Catalunya. 100 anys. La 
normativització de la llengua, a la Casa de Cultura. 
 
-4 juliol: participa a la signatura de l’acta de reconeixement de la línia de termes, amb 
Riudellots, Fornells de la Selva i Bescanó. 
 
-12 juliol: assisteix al pavelló de Fontajau, on es va invitar a regidors i antics regidors 
en un acte per donar suport al dret a decidir, en el marc de les jornades “Catalunya 
vol viure en llibertat i dignitat”. 
  
-13 juliol: participa al “Mulla’t per l’esclerosi múltiple” a la piscina municipal. 
 
-24 juliol: participa en una reunió amb representants d’ensenyament. Comenta que 
per això es proposa la modificació dels reglaments, buscant una continuïtat del servei, 
i dintre la llei, ajustar més la cosa i que sigui viable, permetent agrupar i estalviar un 
educador en alguns casos. 
 
Participa en una reunió amb advocada de la Diputació pel tema granja Can Ribera. 
 
-24 juliol: assisteix al pregó de la festa major de Salt. 
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-30 de juliol: participa en reunió amb el Cap dels Mossos d’Esquadra de Salt, Carles 
Aparicio, on es presenta les dades de 2013 i gener a juny 2014 de delictes en el terme 
municipal. 2013 va haver una davallada de delictes, no així en el que portem de 2014. 
Afegeix que va informar que patrullen zones rurals, fent rondes. 
 
Participa en una xerrada informativa per la llar d’infants. 
 
-31 juliol: participa en una reunió amb EQUUS, que són a Can Garrofa, protectora 
d’animals. 
 
Participa per la tarda amb una reunió amb la junta de propietaris de Rajoleria i la seva 
advocada, que exposen el problema del seu projecte de reparcel.lació, aprovat l’any 
2000, i que no s’ha pogut completar la seva inscripció al registre de la propietat per 
un embargament de Bankia sobre una finca que ja no és de l’antic propietari sinó zona 
verda de l’ajuntament. 
 
Informa dels temes següents: 
 
*Ja ha començat la brigada jove. 
 
*A la piscina, hi va haver una bretolada recentment. Algú, va tirar a la piscina pedres 
extretes de la grava de sobre els vestidors. Comenta que va ser algú més enllà de les 
22h, ja que aquell dia va estar allà fins més o menys aquella hora.  
 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
vint-i-quatre 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 
    


