
  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 19 DE JULIOL DE 2016 

 
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 dinou de juliol de 2016. 
 
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.- ACORD ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA FINANCERA 
LOCAL 2016 MITJANÇANT ADHESIÓ AL CONVENI SUBSCRITENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA I LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
 

Atesa la comunicació rebuda per part de l’Àrea de Cooperació Local de la Diputació de 
Girona, en data 12 de juliol de 2016 (R.E. n.531), per la que comuniquen que en data 
21 de juny de 2016, el plenari de la Diputació ha aprovat un conveni de col.laboració 
per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 per 
deutes pendents de pagament de la Generalitat de Catalunya als ens locals. 
 
Atès que en aplicació d'aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments 
que s'hi adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la 
Generalitat de Catalunya corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC 
manteniment i a renúncies del PUOSC 2011 i 2012.  
 
Atès que sol.liciten que l'acord d'adhesió es prengui i comuniqui abans del 29 de juliol 
de 2016. 
 
Vist el conveni de col.laboració entre la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Girona per al desenvolupament del pla extraordinari d’assistència financera local 
2016, que es troba en el certificat en la documentació rebuda. 
 



  

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. 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la Corporació: 
 
Primer.- Que l'Ajuntament de Aiguaviva s'adhereixi al Conveni subscrit entre la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Girona amb què s'estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2016.  
 
Segon.-  Que  d'acord  amb  el  que  es  preveu  en  l'esmentat  Conveni,  sol·licitar  a  
la Diputació  de  Girona  un  pagament  per  import  de 19.646,5 euros,  per  compte  
dels crèdits que  l’entitat  té  enfront  la  Generalitat  de  Catalunya  que  es relacionen 
tot seguit:  
 
 

 
Nº Doc.Pres  NºDoc.FI  C.Gestor Pos.Press  Import 

net  
Concepte  

651068312 5000309560 GO03 D/46400010
0/7130/000
0 

7.858,60 
€ 

PUOSC 2014-
2015 
MANTENIMENT 
PAGAMENT 40% 

651076655 5000354961 GO03 D/46400010
0/7130/004
2 

11.787,9
0 € 

PUOSC 
manteniment 
2015 bestreta 
60% 

 
 
Tercer.-  Que,  en  garantia  de  la  devolució  de  l'avançament  sol·licitat,  
l'Ajuntament de Aiguaviva transmet  els  drets  de  cobrament  dels  esmentats  
crèdits  a  favor  de  la Diputació de Girona, de forma que, per quedar alliberada del 
deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta 
Diputació.  
 
Quart.- Comunicar el present acord als organismes interessats i publicar l’acord si 
escau segons normativa aplicable. 
 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

2.- APROVACIÓ EXPEDIENT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI 7/2016 
 
Atès l’expedient número 7/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 275/2016 de 13 de juliol s’inicià 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:  
 

• Substitució tallagespa per tallagespa gir zero Snapper model ZTX250 més 
remolc per transport.  

 
Atès que per dita despesa no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la 
Corporació, i considerant que es disposa dels mitjans de finançament necessaris que 
preveu la legislació vigent. 
 
Vist que 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. 

Atès que 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. 

Atès que 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 per majoria simple. 

Atès que 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). 

Per tant, 

 
La regidoria d’Hisenda proposa al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 7/2016, 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 

171 62301 Maquinària per parcs i 
jardins 

7.200,00€ 

 

Total altes crèdits :  7.200,00€ 

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

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 7.200,00€ 

 

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.   

 
La regidora sra. Vives presenta la proposta comentant que les averies de la màquina 
que tenim avui en dia són freqüents, i que s’ha decidit comprar una de nova, també 
un remolc. Afegeix que la nova màquina fa 122 de tall, i tritura més que l’anterior. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 
3.- DETERMINACIÓ DE LES DUES FESTES LOCALS PER A 2017. 
 

Vist l’escrit de data 15 de juny de 2016, i registre d’entrada el dia 28 de juny de 2016 
amb núm.486, tramès pel Servei Territorial a Girona del Departament de Trebeall, 
Afers Socials i Famílies, 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 
2017 abans de que acabi el mes de juliol per tal de poder avançar la publicació.  
 
Vist el calendari de l'any 2017, en el qual la diada de Sant Jaume s'escaurà en dilluns i 
la de Sant Narcís en diumenge.  
 
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 2017, el dia 5 de juny i 
el dia 25 de juliol. 
 
Segon.- Notificar el present acord a la Servei Territorial a Girona del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
4.- APROVACIÓ MOCIÓ DE SUPORT AL CORRELLENGUA 2016: 
 

Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització de la llengua catalana arreu del 
territori, convertint-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en 
l’element d’integració de les persones nouvingudes,  
 
Atesa la marginació que rep el català per part de les institucions estatals, cada cop 
més recentralitzadores. Des de la sentència del Tribunal Constitucional de 2010, que 
menysprea la llengua i la nació catalanes, fins a la Llei Wert que dinamita els 
fonaments del nostre sistema educatiu,  
 
Atès el desig d’una gran majoria del poble català d’assolir l’estat propi, que ens obrirà 
un futur de més llibertat i de millores socials, polítiques, econòmiques i lingüístiques,  
 
Atesa la consolidació que després de 20 anys està assolint la iniciativa cívica del 
Correllengua gràcies al suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i 
societat civil en general,  
 
Atesa la voluntat de la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL), 
organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar aquest suport i arribar a tots 
els municipis i comarques de parla catalana,  
 



  

Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest 
municipi, 
 
Per això es proposa al plenari de l’Ajuntament d’Aiguaviva l’adopció del següent  
 
ACORD:  
 
PRIMER.- Donar suport al Correllengua 2016 com a instrument reivindicatiu de la 
societat a favor de la plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels 
territoris de parla catalana i a favor de la seva unitat.  
 
SEGON.- Donar suport a les entitats i grups del municipi interessats a organitzar el 
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessària per al bon 
desenvolupament de les activitats programades.  
 
TERCER.- Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin 
propis d’aquesta corporació.  
 
QUART.- Donar suport a les iniciatives de voluntariat promogudes per la CAL i 
encaminades a facilitar l’apropiació i l’ús del català oral entre persones i col·lectius, 
especialment entre la població nouvinguda.  
 
CINQUÈ.- Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la Coordinadora d’Associacions 
per la Llengua Catalana (CAL), al carrer Muntadas, 24-26 baixos, 08014 de Barcelona, 
o a través del correu electrònic cal@cal.cat. 
 
 
El regidor sr. Bohigas pren la paraula per presentar la moció, afegint que enguany 
escau amb el 25è aniversari de l’escriptora Montserrat Roig. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i deu 
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 
    


