
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 9 DE NOVEMBRE 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 nou de novembre 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 amb l’excepció del sr. Bohigas (UMdC) que excusa la seva 
presència per compromisos professionals. 
 
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 8 DE 
SETEMBRE DE 2016.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2016. 
 
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 per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors del PIA, 
i la regidora d’ERC-AM, i el vot en contra de la regidora de CiU i del regidor d’ERC-AM. 
 
 
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 338/2016 (5 de setembre de 2016) fins el número 419/2016 (4 de 
novembre de 2016). 



  

 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents, amb 
l’excepció de la Sra. Montse Belmar (CiU). 
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 
N.02 REGULADORA DE L’IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA. 
 
Examinada l’Ordenança Fiscal n.02: reguladora de l’impost sobre vehicles de tracció 
mecànica. 
 
Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 
del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis de les Entitats Locals. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 06 –Beneficis fiscals de 
concessió potestativa: bonificacions a la quota tributària-, amb la següent redacció: 
 
c) 1.- Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de l’impost: 
     *Els titulars de vehicles elèctrics 
    
    2.- Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost: 
    *Els titulars de vehicles híbrids (aquells que disposin de dos o més motors i que 

algun d’ells funcioni amb energia elèctrica); els titulars de vehicles que utilitzin gas 
liquat de petroli (GLP); i els titulars de vehicles que utilitzin gas natural. 

 
    3.-Els interessats hauran de sol·licitar la seva concessió indicant les 

característiques del vehicle, matrícula i causa del benefici. Un cop l'Ajuntament 
hagi acordat la declaració de la bonificació, s'expedirà un document que acrediti la 
seva concessió. El termini per a sol·licitar la bonificació coincideix amb el termini 
per al pagament voluntari de l'impost. En cas contrari la bonificació tindrà efectes a 
partir de l'exercici següent al de la seva sol·licitud. 

 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un 
termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en 
el BOP), 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-se seguidament 
el text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia. 
 
El sr. Mateu afegeix que la resta d’ordenances fiscals pel següent exercici es mantenen 
igual. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’ANY 2015. 
 
 



  

Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, 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 2015 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
30 de juny de 2016. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 143, de data 28 de juliol de 2016, 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 2015. 
 
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 2015 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determina la normativa vigent. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria simple, amb l’ús del vot de qualitat 
de l’Alcalde en la segona votació (art. 53.1.c i 98.d del Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya), després del vot favorable de tres 
regidors del PIA, i els vots desfavorables de la regidora de CiU i dels dos regidors 
d’ERC-AM. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI 9/2016 
 
Atès l’expedient número 9/2016, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 

 
Atès que mitjançant Decret de l’Alcaldia 418/2016 de 4 de novembre 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:  
 

• Actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat 
d’equipaments esportius existents inclosos als Cens d’equipaments esportius de 
Catalunya.  

 



  

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, es proposa al Ple l’adopció de l’ACORD següent: 

 
PRIMER.- Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 9/2016, que cal finançar  
mitjançant  nous ingressos i 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 nous ingressos i  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 

342 63500 Reposició equipament 
esportiu escola 

9.696,70€ 

 



  

Total altes crèdits :  9.696,70,00€ 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Nou ingressos:  
 

Subvenció Cooperació Esportiva de la Diputació de Girona : 4.200,00€ 

 
2/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 5.496,70€ 

 
 
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 proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA, i els regidors d’ERC-AM, i el vot en contra de la regidora de CiU. 
 

 
6.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 10/2016. 
 
Davant l'existència de despeses que no poden demorar-se fins a l'exercici següent pels 
quals el crèdit consignat al vigent Pressupost de la Corporació és insuficient i no 
ampliable, i atès que es disposa de nous ingressos efectivament recaptats sobre els 
totals previstos en algun concepte del Pressupost corrent, quedant acreditat que la 
resta dels ingressos previstos vénen efectuant-se amb normalitat, segons queda 
justificat en la Memòria que acompanya a la present proposta de resolució. 

 
Vist que amb data 4 de novembre de 2016, es va incoar l’expedient de modificació de 
crèdit per la modalitat de suplement de crèdit número 10/2016, així com el 
finançament de l'operació i la seva justificació. 

 
Vist que amb data 4 de novembre de 2016, es va emetre l’informe d’Intervenció 
municipal sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir. 

 
Es proposa al Ple l'adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits núm. 10/2016 del 
Pressupost en vigor en la modalitat de suplement de crèdit, finançat amb càrrec a 
nous  ingressos efectivament recaptats sobre els totals previstos en algun concepte 
del Pressupost corrent, sense que es vegi pertorbat el respectiu servei, d'acord amb el 
següent resum:  
 
  Despeses   
Prog Eco.  Import  



  

338 22609 Festes populars 7.000,00 € 
  TOTAL 7.000,00  € 
 
Aquesta modificació es finança amb càrrec a nous ingressos, en els següents termes: 
 
 Ingressos  
Eco.  Import  
39902 Ingressos diversos festes populars  7.000,00 € 
 TOTAL 7.000,00  € 

 
 
A més, queda acreditat el compliment dels requisits que estableix l'article 37.2, 
apartats a) i b), del Reial decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el 
Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, Reguladora de les 
Hisendes Locals, en matèria de pressupostos, que són els següents: 

 
a) El caràcter específic i determinat de la despesa a realitzar i la impossibilitat de 
demorar-ho a exercicis posteriors. 

 
b) La inexistència en l'estat de despeses del Pressupost de crèdit destinat a aquesta 
finalitat específica, que haurà de verificar-se en el nivell en què estigui establerta la 
vinculació jurídica. 

 
 
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. 
 
La sra. Vives fa ús de la paraula i comenta que no teníem partida d’ingressos de 
festes, ja que abans ho feia la comissió de festes, i que necessitem partida (7000€) 
per equilibrar despeses de 7000€.  
El sr. Alcalde afegeix que abans la Comissió de Festes contractava als grups, 
ingressava i feien un extracte final, mitjançant el qual demanaven subvenció a 
l’Ajuntament. 
Seguidament, es discuteix la situació actual, on les associacions que abans no havien 
de declarar, ara han de constar en el registre d’associacions, declarar a Hisenda, i 
només complint aquests requisits poden emetre factures o exercir. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD RENOVACIÓ CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE PRESTACIÓ DE 
SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE COMPETÈNCIA MUNICIPAL ENTRE EL 
DEPARTAMENT DE SALUT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
 



  

Atès que ha finalitzat la vigència del conveni de prestació de serveis de protecció de la 
salut signat entre l’ASPCAT i l’ajuntament d’Aiguaviva i atesa la proposta que s’ha 
presentat. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Aiguaviva i el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria 
de Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- volen crear un nou marc de 
cooperació interadministrativa basat en la col·laboració, atès que la superació dels 
conflictes competencials en els aspectes relacionats amb la salut ambiental i 
alimentària no es basa en una més bona delimitació dels àmbits de responsabilitat 
sinó en la creació d’espais de gestió conjunta, mitjançant el respecte del marc 
competencial actual, similar al dels països del nostre entorn econòmic i social. 

 
Atès que l’Agència de Salut Pública de Catalunya i l’Ajuntament d’Aiguaviva van 
subscriure originàriament un conveni de col·laboració l’any 2009, que s’ha anat 
renovant fins que ha finalitzat la seva actual vigència el 31 de desembre de 2012, raó 
per la qual les parts, és a dir, el Departament de Salut, mitjançant la Secretaria de 
Salut Pública -Agència de Salut Pública de Catalunya- (l’ASPCAT) i l’Ajuntament, han 
cregut necessari continuar amb la col·laboració pactada i, per raons de seguretat 
jurídica i d’organització, redactar un nou conveni. 
 
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). 
 
Per part de l’Alcaldia es proposa al Ple de la corporació l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el Conveni d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de 
salut pública de competència municipal entre el Departament de Salut i l’ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
Segon.- FACULTAR a l’Alcalde, per a la firma del conveni i documents necessaris per 
fer efectiu el present acord. 
 
Tercer.- COMUNICAR la present resolució al Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN 
MATÈRIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA 2016-2017. 
 
 
Vist el conveni de col.laboració en matèria de Promoció Turística proposat pel Consell 
Comarcal del Gironès pels anys 2016 i 2017, on es descriu que l’objecte del mateix serà 
la col.laboració en la promoció turística de la comarca del Gironès duent a terme les 
accions i activitats que anualment es compensaran entre tots els agents públics i privats 
implicats en el sector turístic del Gironès. 
 
Vist l’article 47 i següents de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector 
públic, referent als convenis. 
 



  

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 en matèria de Promoció Turística pels anys 2016 i 
2017, així com l’aportació anual de 360€ que d’aquest se’n deriva. 
 
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. 
 
 
 
9.- ACORD APROVACIÓ DEL PLA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL DE 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Atesa la comunicació rebuda per part de la Diputació de Girona, per la que informen 
que en els darrers mesos han detectat un augment de la preocupació del personal al 
servei de les administracions locals en relació amb el compliment de la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques i 
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
Atès que la Diputació de Girona ha presentat el Pla d’Acció eMunicipis, que defineix 
el model d’administració electrònica que la Diputació ofereix als ajuntaments i el pla 
d’acció que portaran a terme per executar-lo. 
 
Vist que mitjançant la modalitat bàsica, permetrà poder donar resposta a tants 
ajuntaments com hi estiguin interessats, per tal de poder complir amb l’essència de 
l’expedient electrònic (registre electrònic, crear l’expedient electrònic, incorporar 
documents, signar electrònicament i generar un índex electrònic).  
 
L’Ajuntament és un ens al servei del ciutadà i tots els que en formem part tenim la 
obligació d’actuar tenint en compte aquesta premissa.  
 
En els darrers anys la legislació està forçant que es produeixin canvis a 
l’administració, el primer intent va ser amb la Llei 11/2007 d’accés electrònic dels 
ciutadans als serveis públics i darrerament l’han seguit la Llei 19/2014 de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern i també la Llei 39/2015 del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015 de 
règim jurídic del sector públic. 
Totes aquestes lleis afecten directament sobre el procediment administratiu i els drets 
del ciutadà.  
La mateixa Llei de Transparència obliga a la publicació del codi ètic de cada ens, que 
va més enllà del simple compliment de la llei.  
I precisament aquesta és la pretensió de l’aprovació d’aquest pla. No ens conformem 
en complir estrictament la legislació, volem oferir el nostre compromís al ciutadà, i 
per això ens comprometem amb el següent: 



  

 
PRIMER.- Adoptar els següents compromisos: 
 
• Aprovar aquest pla a través del Ple amb la intenció de formalitzar aquest compromís 
i de donar-ne coneixement a tots els membres que formen part del Consistori. 
• Aprovar l’ordenança d’administració electrònica.  
• Aprovar el codi ètic o de bon govern.  
• Traslladar a tot el personal de l’ajuntament l’aprovació d’aquest pla per tal que en 
tinguin coneixement . 
• Sol·licitar els serveis d’administració electrònica a la Diputació de Girona i mostrar 
en cada moment el compromís en el compliment de les condicions establertes a les 
bases d’aquests serveis. 
• Incorporar el mètode de treball e-SET definit per l’ AOC (Administració Oberta de 
Catalunya), ja sigui a través de la Diputació de Girona, de la mateixa AOC o d’una 
empresa proveïdora de serveis, i així adherir-se al model d’administració electrònica 
que s’està implantant arreu de Catalunya. 
 
SEGON.- Formalitzar la sol.licitud al Pla d’Acció eMunicipis; modalitat bàsica. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha. 
 
 
11.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*Va arribar informe de Mossos d’Esquadra del mes de setembre. 11 delictes/fets; 2 
més que al mateix mes de l’any anterior. 
 
*Ha arribat acord d’incompatibilitat del Sr. García-Risco Álvarez, donada la seva 
condició d’oficial de Notaria. S’haurà de tornar a realitzar tot el procediment. 
 
*Ha arribat escrit AMI, en relació a aecat (assemblea d’electes de Catalunya), creant 
un registre de càrrecs electes en cas de que es produeixin inhabilitacions. 
Seguidament facilita als càrrecs la direcció web per a la inscripció voluntària. 
 
*Ahir es va reunir amb membres de la plataforma per la fibra òptica. Comenta que es 
va decidir fer escrit en el que s’informi les incidències. Per altra banda, comenta que 
un senyor assistent va oferir sol.licitar fer ús de la fibra de la Generalitat (escola i 
consultori). El Sr. Alcalde comenta que ell li consta que en el seu moment la 
Generalitat va dir que no podien autoritzar la xarxa per a ús privat, competint amb 
empreses privades. 
 
*”La Pilar (Vidal) fins el 2018 no torna”. Comenta que de moment disposa 
d’excedència voluntària fins el dia 01/01/2018, i afegeix que a la Diputació “ja sabem 
que passa, i si no fas una oposició..” Seguidament comenta que “si no ve no ve, i si 
ve, millor”. 
Conclou dient que “la llàstima és això, que duia més de 7 anys i coneixia les coses”, i 
que ens hauríem de posar les piles tots. 



  

*El dia 18 de novembre es presenta un llibre d’Antoni Mas (Històries de Músics) i el 
dia 19 de novembre hi ha concert de la cobla-orquestra Costa Brava.  
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora Sra. Belmar, qui pregunta i comenta 
les següents qüestions: 
 
*Comenta que dins la plataforma per la fibra s’ha informat de la presència 
d’indesitjables al poble, i que van amb 3 cotxes. En concret, gent que ha entrat a 
jardins, gent que diu la regidora Sra. Belmar, “sembla de països de l’est”.  
El Sr. Alcalde comenta que no en tenia constància, i que passin les matrícules a 
l’Ajuntament. 
 
*Cotxes que entren del revés al c/ Circumval·lació. 
 
*Arbres fets malbé al carrer Escoles.  
La regidora Sra. Vives li respon que es trauran els secs i es plantaran quan sigui 
temps. 
 
*Tema dels dos passos de zebra a l’escola. 
La regidora Sra. Vives li respon que a on hi ha un parc infantil es necessita, igual que 
a l’escola, i que s’ha de prioritzar la seguretat dels nens, i més quan parlem només de 
guanyar un pàrquing. 
El Sr. Alcalde afegeix que si tu tens tot de cotxes posats, no veus quan la gent 
travessa. La regidora Sra. Vives afegeix que hi ha molts nens que passen per allà. 
El Sr. Mateu conclou dient que ho varen estar mirant, i que es guanyaria només una 
plaça i fora de l’hora d’entrada i sortida d’escola, hi ha pàrquings suficients i que 
creuen que ha de primer la seguretat. 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor Sr. Pinsach, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Proposa instal·lar càmeres, dient que podrien dissuadir a lladres. 
El Sr. Mateu li respon que també s’ha de tenir en compte els permisos que s’han 
d’obtenir. 
 
*Pregunta pel decret 382/2016.  
El Sr. Mateu li respon que s’ha demanat una subvenció a la Diputació per la fira 
medieval. Es tracta diu, d’una subvenció especial, diferent a la que cada any es rep 
per festes. 
 
*Pregunta pel decret 349/2016, on es paga un curs al regidor Sr. Bohigas. 
El Sr. Alcalde li respon que millor deixar el tema sobre la taula i que pugui respondre 
el regidor que avui no és present. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor a la Sra. Simon, qui pregunta i comenta 
les següents qüestions: 
 
 
*A Mas Aliu, del carrer St. Josep a Casanova, hi ha cotxes aparcats a cada costat. 
Pregunta si no es podria fer un vaivé a cada costat. 



  

El Sr. Alcalde li respon que es podria fer, tenint en compte que no poden ser molt alts 
degut al pas d’autobusos. 
 
*Pregunta per la paperera que hi havia davant de casa seva, que va desaparèixer el 
passat agost. 
La regidora Sra. Vives li respon que hi ha una paperera xafada però no és d’allà, i que 
ho tenen en compte. 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores, el Sr. 
Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari, en dono 
fe. 
 
 
 
 
L’Alcalde                                                                  El Secretari    


