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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 21 DE MAIG DE 2015 

 
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 vint-i-u de maig de 2015. 
 
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. Castañer Bohigas -que excusa la seva 
absència per trobar-se fora-, i del sr. Pinto –que excusa la seva absència per 
compromisos docents-. 
 
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 9 D’ABRIL 
DE 2015. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 9 d’abril de 2015. 
 
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 dels tres regidors del PIA i el regidor de 
CiU i el vot desfavorable del sr. Pinsach (UPA-AM). 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 27 D’ 
ABRIL DE 2015. MESA ELECTORAL. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 27 d’abril de 2015. Mesa 
Electoral. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats pel Ple; 
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Aquesta Alcaldia es proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
L’acta s’aprova amb el vot favorable dels tres regidors del PIA, el regidor de 
CiU i el regidor d’ UPA-AM. 
 
 
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 131/2015 (8 d’abril de 2015) fins el número 189/2015 (15 de maig de 
2015). 
 
Es pren coneixement dels decrets i resolucions per part de tots els regidors 
assistents, amb l’excepció del sr. Pinsach (UPA-AM) 
 
 
4.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
No n’hi ha. 
 
5.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-11 d’abril: assisteix a la fira de Campllong. 
 
-14 d’abril: participa en una reunió a la Diputació de Girona amb el diputat sr. Josep 
Blanch i el tècnic Joan Hugas, del servei de xarxa viària local, pel tema de la 
“trompeta”.  
 
-16 d’abril: assisteix a la cerimònia del Dia de les Esquadres, on també participa el 
conseller Espadaler. 
 
-18 d’abril: assisteix a la Fira de Fornells de la Selva. 
 
-29 d’abril: participa en el Consell d’alcaldes del Consell comarcal, on es tracta el 
problema de l’absentisme escolar amb una inspectora del Departament 
d’ensenyament. 
 
-7 de maig: rep la visita del sr. Carles Aparicio, dels mossos d’Esquadra, que passen el 
seu informe periòdic, que ha anat “bastant bé”. 
 
-7 de maig: assisteix a la presentació del llibre de la internacionalització elèctrica. 
 
-8 de maig: participa en el sopar benèfic de la Oncolliga. 
 
-9 de maig: visiten amb la regidora Marta Vives a les dos persones empadronades 
més grans del municipi. 
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-10 de maig: participa a la Festa de la gent gran. 
 
-15 de maig: assisteix al pregó de la festa de Vilablareix. 
 
-18 de maig: participa a l’acte de la ANC, on es presentaven assignatures dels partits 
que havien donat suport al seu manifest. 
 
*Comenta que, per acabar, i sent present en el ple en Just Garcia i Secundino, i amb 
l’absència del sr. Pinto, i donat que no repetiran com a candidats en les llistes, agraeix 
la col·laboració i la feina feta en els anys que han estat a l’ajuntament, i que per ell ha 
estat quelcom positiu i un plaer. 
 
 
6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les següents 
qüestions: 
 
*Pregunta si el proper ple és extraordinari. 
 
El sr. Alcalde li respon que si, que serà el dia 10 de juny i que s’aproven les actes dels 
plens pendents. 
 
El sr.Pinsach desitja sort a tothom. 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. López Pousa, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Referent a la “trompeta”, el sr. Alcalde li comenta que és de la diputació, que hi ha 
un problema amb l’aigua i que van dir que farien un canal.  
 
*Pregunta referent a l’escola en relació als intents de segrest que hi ha hagut en llocs 
de la província.  
El sr. Alcalde li respon en el sentit que aquí el que tenim és que el lloc de la escola és 
estret, sent diferent per exemple a escoles de Girona. Afegeix que és un tema que 
competeix bàsicament al departament d’ensenyament, que els haurà dit quelcom. 
Afegeix que tot i això, parlaran amb la directora de l’escola per si ho tenen en compte, 
ja que els Mossos d’esquadra no vindran a la sortida del col.legi. 
Acaba dient que, per altra banda, aquí tothom es coneix més, circumstància que no és 
igual a ciutats com Girona. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i vint 
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 
    


