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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 3 DE SETEMBRE DE 2015 

 
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 (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a tres de setembre 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. 
 
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 EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 22 DE 
JUNY  DE 2015. PLE D’ORGANITZACIÓ 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 22 de juny 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. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 1 DE 
SETEMBRE  DE 2015. MESA ELECTORAL. 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 1 de setembre 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. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
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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 189/2015 (15 de maig de 2015) fins el número 312/2015 (31 d’agost 
de 2015). 
 
Es pren coneixement dels decrets i resolucions per part de tots els regidors a 
excepció de la regidora sra. Carme Simon Figueras (ERC-AM). 
 
 
4.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2016. 
 
 
Vist l’escrit de data 14 de maig de 2014, i registre d’entrada el dia 21 de maig de 2014 
amb núm.400, tramès pel Servei Territorial a Girona del Departament d’Empresa i 
Ocupació, de la Generalitat de Catalunya, pel qual es demana que el Ple de la 
Corporació assenyali la data de les dues festes locals del municipi per a l'any 2015.  
 
Vist el calendari de l'any 2015, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en dilluns i 
la de Sant Narcís en dissabte.  
 
Atès que aquestes dues diades són les que s'assenyalen habitualment com a festes 
locals del municipi. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- APROVAR assenyalar com a festes locals per a l’any 2016, el dia 25 de juliol i 
el dia 29 d’octubre. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER 
A ESTUDIS ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2015-2016. 
 
 
Vistes les bases que obren a l’expedient, i que incorpora modificacions en els següents 
aspectes: 
 
*“Es faculta al president de la corporació per a sol.licitar la presentació de justificant 
acreditatiu dels estudis realitzats en casos dubtosos en la documentació presentada en 
la sol.licitud (base cinquena).” 
 
*Major claredat en els documents adjunts a la sol·licitud.. 
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Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases 
reguladores per la concessió de subvencions, òrgan competent, i disposició de crèdits 
entre d’altres. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis 
per als veïns d’Aiguaviva, curs 2015-2016.  
 
SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment 
prevista. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’ANY 2014. 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2014, cal elaborar el compte general de l’entitat 
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. 

Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2014 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
22 de juliol de 2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 146, de data 30 de juliol de 2015, 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 2014. 
 
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 2014 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determina la normativa vigent. 
 
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula per preguntar com està el tema que va 
exposar en la reunió de la comissió de comptes, a la que la regidora sra. Vives li 
respon que XALOC treballa en que es pugui englobar l’inventari i patrimoni a la 
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comptabilitat, fusionar-ho, però que no tenim data. El sr. Alcalde afegeix que va parlar 
amb tècnics de Xaloc, que li varen dir que en aquesta situació es troben pràcticament 
tots els Ajuntaments. Comenta, seguidament, que la comptabilitat municipal no és la 
del Pla General de Comptabilitat (privada), amb el seu balanç, amortitzacions, etc.. 
Sembla diu, que l’empresa té el programa fet, i que la prova pilot es començarà en 
algun lloc, a decidir, faltant decidir que entra i que no de l’inventari. 
Pel que fa a la publicació, comenta, es farà tal i com està, i que la Sindicatura ja està 
assabentada. Per últim, en referència a la llei de transparència que esmentà la sra. 
Belmar, li respon que no entra en vigor fins l’any que ve. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA i el regidor d’UMdC, i el vot en contra de la regidora de CiU, i 
abstenció dels dos regidors de ERC-AM. 
 
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS 2015-2016. 
 
Atès l’article 47 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que disposa que l’òrgan 
competent per l’adopció de l’acord de fixació dels preus públics és el ple de la 
Corporació. 
 
Atès l’article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
que disposa que les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la competència de la entitat Local, sempre que no 
concorrin les circumstàncies del fet imposable de les taxes. 
 

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 l’article 48 del TRLHL, 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 el que disposa l’article 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
Atès l’ interès del consistori per regular aquests preus públics, proporcionant una major 
seguretat jurídica als usuaris de les activitats ofertes per l’Ajuntament. 
 
Per part de la regidoria de Cultura es proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics per a la realització de les activitats pel 
curs 2015-2016, que són els següents: 
 

HIP HOP 
(dilluns) 

Grup 1: nens i nenes P3 i P4  
14,00€/mes 

Grup 2: The Feeling 
 

18,00€/mes 

Grup 3: The Little Dream  20,00€/mes 

HIP HOP 
(dimecres) 

Grup 1: nens i nenes de 4t, 5è, 6è i 
ESO 

 
15,00€/mes 

Alumnes inscrits a The Little Dream  10,00€/mes  
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GIMNÀSTICA 
(Edat d’Or) 

20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys) 

IOGA/PILATES 
20,00€/mes 
16,00€/mes (empadronats 
≥55 anys 

ANGLÈS 50€/mes  
Matrícula 45,00/curs 

TAEKWONDO 
25€/mes 
llicència federativa + 
assegurança: 40€/curs 

TEATRE 20,00€/mes 

BATUCADA 
Matrícula: 20,00€/curs 
Matrícula majors 17 anys: 
40,00€/curs 

 
 
*Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5€ mensuals 
a qualsevol de les activitats. No hauran de pagar aquest suplement els alumnes que 
vagin a l’Escola Vilademany.  
*S’entén que un alumne és d’Aiguaviva si ell (o un dels seus progenitors en cas de 
menors), està degudament empadronat al municipi. 

 
SEGON.- Els Preus Públics establerts, seran vigents l’endemà de la seva publicació en 
el BOP i el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula i es disculpa perquè s’hauria d’haver aprovat 
els preus que es presenten abans de que es repartís a la gent i en tinguessin 
coneixement. 
Esmenta que s’han inclòs tres activitats noves. 
El regidor sr. Pinsach pregunta si s’ha tret el futbol, i el sr. Bohigas respon que no s’ha 
tret, sinó que es valorarà la seva aprovació en un altre ple. 
Pel que fa als imports, comenta que es preveia 38€ mensuals. La regidora sra. Belmar 
respon que per aquests imports, costaria tant o més que els pobles del costat, i sense 
gespa, sense vestidors, etc.. 
Vilablareix, afegeix, ronda els 300€, no seria viable a Aiguaviva. 
El regidor sr. Bohigas respon que ningú està obligat a apuntar-se, i que tampoc vol 
generar despesa a l’ajuntament, aquest preu, diu, es preveu amb un volum d’unes 10 
persones, d’uns 5-9 anys, no per fer un equip. 
Amb esperit amateur, comenta que la idea és poder arrancar alguna cosa. Conclou 
dient que mirarà d’anar-ho pensant com fer-ho ja que hi ha sol.licituds, i que creu que 
és un servei que s’ha d’oferir, ja que és un esport sol.licitat. 
El regidor sr. Pinsach demana si s’han mirat preus de pobles del voltant. El sr. Bohigas 
li respon que ell bàsicament ha fet el que ha tingut temps de fer sent estiu, i intentant 
equilibrar preus, i creu que la majoria d’activitats tenen un preu competitiu. 
A la proposta per part de la sra. Belmar de mancomunar serveis, li respon que han 
anat parlant amb regidors (de Vilablareix) i que hi ha la idea de l’àrea de l’Institut de 
Vilablareix, que a la practica ja s’està mancomunant, i que a nivell formal el Consell 
comarcal hauria de liderar. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA i el regidor d’UMdC, dels dos regidors d’ERC-AM i el vot en contra de 
la regidora de CiU. 
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8.- NOMENAMENT REPRESENTANT DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA AL 
CONSELL RECTOR DE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS. 
 
 
Vist que els estatuts actuals de l’Escola de Música del Gironès (EMG) estableixen que el 
Consell Rector, òrgan superior de govern de l’EMG, estarà integrat per un representant 
de cada Ajuntament on hi hagi aula; 
 
Atès que les corporacions municipals, en aplicació de l’article 38.c del ROF (Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; RD 2568/1986, de 28 
de novembre), nomenen els representants municipals en els òrgans col.legiats de què 
en formin part; 
 
En la seva virtut, aquesta alcaldia, proposar elevar al Ple de l’ajuntament d’Aiguaviva 
l’acord següent: 
 
PRIMER.- Nomenar a la sra. Sílvia Gómez Mestres, com a representant de 
l’Ajuntament d’Aiguaviva al Consell Rector de l’EMG. 
 
SEGON.- Comunicar aquest acord a l’Escola de Música del Gironès. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD ADHESIÓ TARIFA PLANA SGAE 
 
 
Atesa la comunicació en data 7 d’agost de 2015 (R.E. n.660), on per part de SGAE 
s’informa que, en el marc del conveni signat l’any 2001 per l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM), la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i la Societat General 
d’Autors i Editors, totes tres entitats han arribat a un acord per oferir avantatges en 
l’abonament de drets d’autor. 
 
Atès que s’ha posat en marxa el pla TARIFA PLANA SGAE, especialment dissenyat per 
a Ajuntaments de poblacions fins a 3.000 habitants. Es tracta d’una tarifa plana anual 
per facilitar l’abonament de drets d’autor generats per un ampli catàleg d’actes 
gratuïts o amb preus reduïts o subvencionats, que formen part de la programació 
cultural habitual de municipis com Aiguaviva. 
 
Entenent que el pagament d’un import de 1024€ anuals resultaria beneficiós per 
l’Ajuntament, en comparació a la despesa que ha comportat SGAE en els últims 
exercicis. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva a la Tarifa plana SGAE 
dissenyada per a Ajuntaments de fins a 3.000 habitants, en la modalitat de Tarifa 
simplificada, i pagament únic a efectuar abans de l’1 de maig del mateix exercici 
pressupostari en què es realitzin les activitats. 
 



 7 

SEGON.- Aprovar i donar conformitat al document i clàusules de l’Adhesió Opcional a la 
tarifa simplificada.  
 
TERCER.- Comunicar el present acord a SGAE, ACM i FMC. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA, el regidor d’UMdC, la regidora de CiU i la regidora d’ERC-AM, i el vot 
contrari del regidor d’ERC-AM. 
 
 
 
10.- ACORD ADHESIÓ AL PACTE D’ALCALDES I ALCALDESSES (EN LLUITA 
CONTRA EL CANVI CLIMÀTIC): 
 
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes i 
Alcaldesses”, una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació 
de la ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut 
després d’un procés no formal de consultes amb moltes ciutats europees.  
 
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin 
d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant 
actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, 
integrat, a llarg termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per 
això que s’ha considerat que les ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques 
energètiques sostenibles i cal recolzar els seus esforços.  
 
L'Ajuntament d’Aiguaviva té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques 
eficaces per reduir la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant 
l'adopció de programes d'eficiència energètica en àmbits com el transport urbà i 
l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies renovables en les àrees urbanes. 
Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es compromet a 
reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20% 
l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic 
procedeixi de fonts renovables.  
 
Per tot l’exposat es proposen al ple municipal els següents ACORDS: 
 
Primer.- L’Ajuntament d’Aiguaviva fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 
2020 i adopta el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més 
del 20 per cent per a 2020 mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les 
fonts d’energies renovables. 
 
Segon.- L’Ajuntament d’Aiguaviva es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia 
Sostenible en un termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del 
document respondrà a les directrius que s’estableixin per part de la Comissió de 
Transport i Energia de la Unió Europea i inclourà una estimació de les emissions i una 
proposta de les accions a seguir per aconseguir els objectius plantejats. Per la 
realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació de Girona, 
Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines. 
 
Tercer.- L’Ajuntament d’Aiguaviva es compromet també a elaborar un informe 
bianual per l’avaluació, control i verificació dels objectius, a organitzar  el Dia de 
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l’Energia, a informar de les fites obtingudes en acompliment de Pla d’Acció i a 
participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència d’Alcaldes i 
Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa. 
 
Quart.- Facultar l'alcalde per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte. 
 
Cinquè.- Comunicar els presents acords a l'Oficina del Pacte de Brusel·les (COMO) i a 
la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació dels 
municipis de la província que s’hi adhereixin. 
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula i exposa la proposta d’acord, afegint que 
algunes de les accions a realitzar podrien ser calderes de biomassa, “leds” enllumenat 
públic, energies renovables, cotxes elèctrics,.. 
I per altra banda, que la adhesió al pacte d’Alcaldes permetria sol.licitar subvencions 
que ara no es pot. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
12.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*Avui s’ha reunit amb el tècnic redactor del POUM. Tenim quasi tot però manca 
informació que requereix AESA, i informe per part d’un enginyer aeronàutic. Per altra 
banda, informa que s’ha enviat el projecte a Medi Ambient, pas previ a poder fer 
l’aprovació provisional. 
 
*S’han fet obres a la llar d’infants i a l’escola, on s’ha instal.lat aire acondicionat. 
 
*Regulació cadastral per part d’Hisenda. No és una revisió per tant no hi hauran 
sancions, comenta. La fan per aquelles obres no donades d’alta. Ho fara l’empresa 
Nex.cat de Vilablareix.  
Es valorarà la possibilitat de fer una xerrada per explicar el procediment que es 
seguirà. 
 
*El van trucar els Mossos d’esquadra per fer una propera reunió. Comenta que sembla 
que el mes d’agost les dades eren bones, però llavors a l’endemà va rebre avís de 
robatori a la piscina i a la fàbrica Bellsolà. 
 
*Es va rebre i complir requeriment de la Subdelegació del Govern per a enviar l’acta 
del ple de presa de possessió i constitució de l’ajuntament. 
 
*S’han enviat publicacions al poble, en relació al mosquit tigre, i a portar els gossos 
lligats. 
 
 
13.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
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*Del 2 al 18 de juliol va tenir lloc el festival arts escèniques, on es van adherir 9 
municipis. No hi era Aiguaviva, comenta. 
Respon el regidor sr. Bohigas, dient que va rebre la proposta i condicions, i entenia 
que no era interessant, suposava una despesa i haver d’adquirir compromisos per part 
de l’Ajuntament. 
La regidora sra. Vives afegeix que a Aiguaviva es fa el mes del teatre, i el sr. Alcalde 
que necessitaves un programa per poder unir-te, i que comporta unes despeses. Tot 
s’ha d’estudiar i evaluar, diu, i que s’ha de tenir una infraestructura determinada, una 
categoria determinada. 
La sra. Belmar acaba dient que hi ha coses que no et pots comparar (entre pobles) 
però s’ha de començar.. 
 
*Pregunta per la festa dels templers. 
El regidor sr. Bohigas respon que a nivell d’Ajuntament s’ha anat fent , hi que hi ha 
alguna cosa que falla, ja sigui dates, contingut o participació, i que està en procés de 
reformulació.  
La regidora sra. Belmar comenta que creu que s’ha de reubicar, ja que les dates no 
ajuden. 
El sr. regidor sr. Bohigas comenta que ho hem d’anar pensant, que alguna cosa ha de 
fer, i que s’ha de pensar bé ja que no tot s’arregla amb calers. 
El sr. Pinsach comenta que des del primer dia hi està en contra, i que ha fer números 
per sobre (mirant els decrets) i parlem d’uns 5.000€ de cost, i que potser millor 
destinar-los a una altra cosa. 
El sr. Alcalde conclou dient que és un tema que han parlat, i pensaven fer una mena 
d’enquesta, tenint una trobada entre tots per parlar-ne.. 
 
*Contractació de gent de la piscina. Criteri.   
El sr. Mateu respon que pel que fa al socorrista, s’ha d’agafar a qui es presenta amb la 
titulació ja que són escassos. Pel que fa als conserges es fa una convocatòria general i 
s’escull a les persones més adients, i creu que aquest any ha sigut un encert. 
Afegeix que estaven més o menys a l’atur i són gent del poble. 
La neteja, diu, no ha funcionat. 
La sra. Belmar li respon que “suposo que saps que tenien també una altra feina els 
conserges”, a la que li respon que no, que coneixien feines de només juliol en quelcom 
relacionat amb futbol. 
La sra. Belmar diu que no té res en contra d’aquesta gent però la queixa ve d’una 
mare de tres criatures i que no es va escollir. 
El sr. Alcalde respon que es va escollir la persona més idònia pel lloc, valorant el 
coneixement de la piscina i el currículum, i que eren persones que portaven un valor 
afegit, però que la feina era temporal 
Segueix dient que la neteja és un altre tema, que ho tindrà en compte, que s’ha 
intentat ajudar una persona però que ha passat el que ha passat. 
El sr. Pinsach conclou dient que si ens equivoquem, millor que ens equivoquem entre 
tots, i que per això seria millor seleccionar entre tots els regidors. 
 
*Problema dels peus dels nens a la piscina municipal. 
 
La sra. Belmar comenta, dirigint-se a l’equip de govern que no saben que han fet amb 
l’escrit de resposta, i que han insultat a molts pares, i que haurien de passar unes 
estones per allà. 
El sr. Alcalde li respon que hi ha anat moltes vegades, i que això l’any que ve es 
tornarà a repetir. 
La regidora sra. Belmar li respon que piscines com la d’Aiguaviva n’hi ha multitud i en 
cap passa això. 
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El sr. Alcalde li diu que li ensenyaran multitud d’article si reculls de premsa, en que 
passa el que ha succeït aquí i fins i tot hi ha llocs que obliguen a anar amb mitjons. 
Afegeix que la pell dels nens és més sensible, especialment quan han estat hores en 
contacte amb l’aigua, i que el tipus de rajola no pot ser lliscant, ja que la normativa 
obliga a posar una rajola rugosa per a no patinar. Conclou que si el terra fós lliscós pot 
conduir a caigudes amb lesions molt importants. 
 
*Neteja del fons de la piscina 
La regidora sra. Vives comenta que si es fa, però potser al fer vacances en Joan 
(brigada municipal) no hi va passar, que parlaran amb ell. 
 
*Proposa que la piscina obri de l’ú de juny al trenta-ú d’agost. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Mosquit Tigre, en especial a la bassa de Puigtorrat. 
El sr. Alcalde li respon que s’ha de parlar amb el sr. Matas, i que potser s’haurà de 
tapar. 
 
*Pregunta pels decrets d’alcaldia 258 i 232.  
El sr. Alcalde respon que en relació a “desguassa Yazmina” Es van paralitzar les obres 
el 16 de juny, posteriorment s’han imposat multes i s’ha anat amb els mossos però no 
es té ordre judicial. 
Afegeix que han portat papers i tenen la voluntat de legalitzar l’activitat., però que 
tenen una altra mentalitat. 
 
*Pregunta si la geotèrmia (polivalent) es va espatllar. 
Se li respon que es va espatllar unes bombes, una sèrie de plaques. 
 
*Neteja de Ca la Neus 
Se li respon per part del sr. Alcalde i la sra. Vives que la Dolors ha estat de baixa i que 
l’espai ha estat tancat temporalment, i que hi havia gent que no tocava que tenia la 
clau d’accés. 
El sr. Pinsach diu que per fer una biblioteca com deu mana, no cal fer-ho en aquest 
espai, que ell ajuntaria les dues cases, i que correus es pot reubicar. 
El sr. Mateu li respon en els sentit de que la idea es posar uns usos i unes normes, i 
que es podria fer correus més petit. 
Per altra banda, comenta que això és un local que s’ha d’adaptar a la normativa, amb 
escales, ascensor, etc..Si vols fer una cosa seriosa, comenta, s’han d’invertir molt de 
diners, però hi ha intenció de fer coses. 
 
*Proposa saber per avançat les dates en que es celebraran els plens ordinaris. 
 
*Pregunta pels Consells de Govern municipal, que se n’ha celebrat 6 a l’agost i cap al 
juliol. 
El sr. Alcalde li respon que no s’han fet al juliol perquè el Reglament Orgànic Municipal 
no era vigent, però es va treballar i amb dedicació igualment (al juliol). 
Afegeix que es fa aquesta formula per fer les coses més bé, i que per la tranquil.litat 
(del sr. Pinsach), no passaran del pressupost en indemnitzacions que hi ha disponible. 
Afegeix que la idea, més o menys, és fer-ne una reunió setmanal, i que no es farà 
amb tots els membres sempre, sinó buscant un equilibri, i sempre respectant el 
pressupost. 
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*Demana que circul.li la informació, si es fa un pica-pica (per acomiadar la brigada 
d’estiu), que es digui també a l’oposició. 
Li respon el sr. Alcalde dient que li ha de donar la raó, i que la idea era fer un 
“detallet”. 
 
*Acaba dient que deixa sobre la taula que l’any que ve una persona especifiqui la feina 
a la brigada (d’estiu) 
 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint-i-una hores i 
trenta 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 
    


