
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 14 DE SETEMBRE DE 2017 

 
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 (PDeCat)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a catorze de setembre de 2017. 
 
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 ORDINARI CELEBRAT EL DIA 6 DE JULIOL 
DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 6 de juliol de 2017. 
 
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 unanimitat dels regidors i regidores presents. 
 
 
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 265/2017 (3 de juliol de 2017) fins el número 333/2017 (8 de 
setembre de 2017). 
 
 



  

Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents a la 
sessió. 
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ CONVENI ENTRE L’ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS 
I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER A LA IMPLANTACIÓ D’UNA AULA DE 
MÚSICA (CURS 2017-2018). 
 
 
Vist el conveni entre l’escola de música del gironès (Organisme Autònom del Consell 
comarcal del Gironès), i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació d’una aula de 
música 
 
Atès que durant aquests darrers anys l'Escola de Música del Gironès i l'Ajuntament 
d’Aiguaviva han convingut de mantenir aquesta col·laboració mitjançant el conveni per 
a la implantació d'una aula de música de l'EMG al municipi, motiu pel qual han estat 
signant addendes de finançament per a cada curs escolar; 
 
Sent necessari adaptar el contingut del conveni a la realitat actual, en especial al 
règim administratiu vigent, i també a l'absència de finançament autonòmic; 
 
En conseqüència, i d’acord amb el contingut de l’acord aprovat pel consell rector de l’ 
EMG el passat 25 de maig de 2017, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar el conveni entre l'Escola de Música del Gironès (organisme autònom 
del Consell Comarcal del Gironès) i l’Ajuntament d’Aiguaviva per a la implantació d'una 
aula de música, que estableix pel curs 2017-2018, l’import de 100€/alumne com a 
aportació per part de l’Ajuntament d’Aiguaviva al finançament de l’Escola de música del 
Gironès. 
 
SEGON. Facultar tan àmpliament com en dret sigui menester a l’Alcalde-president per a 
la signatura de l'addenda i de quants documents siguin necessaris per a l'execució 
d’aquest acord. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord al Consell comarcal i l’Escola de Música del Gironès 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ COMPTE GENERAL MUNICIPAL DE L’ANY 2016. 
 
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2016, 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 2016 s’han sotmès a l’informe 
de la Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen favorable en data 
28 de juny de 2017. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la 
Província núm. 132, de data 11 de juliol de 2017, 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 2016. 
 
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 2016 a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que 
determina la normativa vigent. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
regidors del PIA i la regidora del PDeCat, i l’abstenció dels regidors d’ERC-AM 
i el regidor d’UMdC. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ INICIAL PLA LOCAL DE JOVENTUT D’AIGUAVIVA 
2017-2019. 
 
 
Vist el Projecte de Pla Local de Joventut per al quadrienni 2017 – 2019 redactat pels 
Serveis Tècnics del Consell Comarcal del Gironès; vist el Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2020; i vista la Llei de Polítiques de Joventut;  
 
Atès que Aiguaviva és un poble petit i amb pocs joves, i amb dificultats per poder tirar 
endavant moltes propostes. D’aquí la importància que té aquest Pla Local de Joventut.  
 
L'any 2017, després d'assistir a les trobades de la Taula de Joventut del Gironès, es va 
contactar amb l'Oficina de Joventut del Consell Comarcal del Gironès per integrar-nos 
al programa de Professionals de Joventut Compartits. Després de diverses reunions, i 
a l'espera de tenir resposta per part de la Direcció General de Joventut, s'ha decidit 
tirar endavant i fer un conveni per aquest 2017, i començar a definir quines són les 
necessitats, els interessos i les prioritats de la joventut d'Aiguaviva. Des de 
l'Ajuntament i amb la col.laboració dels professionals de joventut del Consell Comarcal 
del Gironès s'ha elaborat aquest diagnosi i pla de treball per la resta de legislatura.  
 
En conseqüència, i en base a aquests antecedents, la regidoria de Joventut proposa al 
ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment el PLA LOCAL DE JOVENTUT D’AIGUAVIVA 2017-2019. 
 
SEGON.- Sotmetre el Pla Local de Joventut a informació pública durant un termini de 
30 dies, mitjançant la inserció d’edictes al tauler d’anuncis i web municipal i BOP 
província, per tal que es pugui examinar i formular reclamacions i al.legacions 
pertinents. 
 



  

TERCER.- Disposar que si en el termini d’informació pública no es presenta cap 
reclamació el Pla Local de Joventut es considerarà aprovat definitivament, i que l’acord 
d’aprovació definitiva s’inserirà al BOP Girona per a públic coneixement. 
 
QUART.- Notificar l’acord a la Direcció de Joventut de la Generalitat de Catalunya, pel 
seu coneixement i efectes. 
 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula i comenta que el Pla es tracta de fer quelcom 
pel jovent del poble, amb el recolzament del Consell Comarcal. Afegeix que els tècnics 
varen venir i varen fer entrevistes amb joves del poble, sent el resultat un document 
marc, per seguir treballant amb ells i poder implicar els joves a les activitats del poble. 
Detalla que els tècnics vindrien un cop o una tarda cada dues setmanes, i conclou 
dient que no és un projecte molt ambiciós però si un primer pas, i que permetria 
poder rebre una subvenció de la Generalitat.  
 
La sra. Belmar intervé i li pregunta quins joves foren entrevistats, i el sr. Bohigas li 
respon que els que varen poder anar, però que varen ser dos o tres. La sra. Belmar 
comenta que no hi estava d’acord l’altre vegada (en referència al Pla) i que ara 
tampoc. 
 
El sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que el Pla es basa en festes, i presentar 
això com a regidor de festes, havent passat el que ha passat, és millor deixar la 
proposta sobre la taula. El regidor sr. Bohigas li respon que és una proposta, i es pot 
tirar endavant o no, afegint que la quantitat a pagar no és alta, que ho podem provar, 
i si no funciona no es fa després. 
 
El sr. Pinsach afegeix que hauríem de tenir una bona base per fer això, i que 3 joves 
de la reunió no són una representació suficient. En referència a la subvenció, i el límit 
del dia 30 de setembre per presentar-ho, comenta que fins avui no hem tingut Pla ni 
subvenció i s’han fet coses. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que el sr. Bohigas ho ha fet, presentat i 
trebllat el Pla de Joventut, i en resposta al sr. Pinsach diu que sí, que s’ha de fer una 
base, però que s’ha de començar per quelcom. 
 
El sr. Bohigas conclou que es va començar a fer una acció (autobús a Waterworld), i 
potser els tècnics de joventut animen als joves, i que el seu sentit de vot és el sí a la 
proposta. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable del 
regidor d’UMdC i els regidors del PIA, i el vot contrari de la regidora del 
PDeCat i dels regidors d’ERC-AM. 
 
 
6.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
7.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
* Tema de correus que es va comentar en l’últim ple; comenta que s’ha rebut escrit 
on justifiquen que han de complir les normes de contractació públiques pel que fa al 



  

personal que hi treballa, i que tot i que creuen que les hores que fan són suficients per 
una oficina auxiliar, estaran atents a que la qualitat del servei sigui la que ha de ser. 
 
* Va assistir a l’acte de la Diada que varen organitzar conjuntament Diputació de 
Girona, Ajuntament de Girona i Generalitat de Catalunya. 
 
* Diumenge dia 10 es va celebrar l’aplec de Vilademany. 
 
* Agraeix i reconeix a la gent del poble que fa possible la festa major. 
 
* En relació a la festa, comenta que el pregó serà a les 20h, i si fa mal temps en 
principi es faria al Polivalent. 
  
 
8.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta 
els temes següents: 
 
*Pintades de grafiti a la pista. 
 
El sr. Alcalde respon que ja es van netejar un temps enrere. La sra. Belmar comenta 
que són recents i el sr. Mateu respon que ho miraran.  
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Pregunta en relació al Decret n.258, i el contenciós administratiu presentat per 
Selecció Batallé. 
 
El sr. Alcalde li respon que volen ampliar la granja, que volen fer un altre edifici. 
Afegeix que havien fet una sèrie d’obres i transformacions que es varen haver de 
legalitzar, i després varen dir de fer els edificis nous. També fa esment a que hi ha 
una oposició veïnal forta, i que es va allargar en el temps. Conclou que es varen 
tornar a demanar informes sectorials ja que havia passat el temps, però “tampoc els 
hi hem dit que no”. 
 
En aquest sentit, el sr. Mateu aprofita per informar que hi ha un altre contenciós, 
laboral, interposat per un treballador de la brigada per una sanció imposada, però que 
la conciliació (i possible judici) tindrà lloc el 20 de setembre del 2018. 
 
* Pregunta pel Decret 283, sobre reclamació de gas i llum al concessionari del bar del 
polivalent. 
 
El sr. Alcalde li respon que sí disposa de comptador però no ha efectuat el canvi de 
nom, però paga. Conclou dient que té intenció de parlar amb ell passat el mes 
d’octubre. 
 
* Pregunta al regidor sr. Bohigas com té el tema festes, ja que li ha arribat la 
informació de que ha plegat. 
 



  

El sr. Bohigas li respon que creu que (la festa) està en bones mans, i el sr. Pinsach 
replica que creu que quatre dies abans de la festa no és hora de plegar, sinó moment 
per donar suport a qui està darrera, i que no entén ni el què ni el per què.  
 
El sr. Bohigas afegeix que “ho ha fet a consciència”, pel bé de la festa. Comenta que 
no se’n desvincula i que la gent que està endavant està més preparada que ell, i que 
plega pel bé de la festa. 
 
Seguidament el sr. Pinsach pregunta qui tenim de representant municipal a la festa. 
 
El sr. Bohigas li respon que serà el sr. Alcalde qui li respongui, afegint que ell creu que 
la festa l’ha de dur una Comissió de Festes, amb llibertat i autonomia, i que ell no se 
n’ha sortit.  
 
Seguidament, el sr. Pinsach afegeix que ell es refereix a que les previsions (de la 
festa) han de ser un mes abans, no 4/5 dies, hi ha encàrrecs que han de venir rodats, 
i que va a “salt de mata”. De cara endavant, finalitza, cal fer les coses amb 
anticipació. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i explica que no s’estendrà en detall sobre el tema, i 
que va ser ràpid i precipitat. Va rebre escrit del sr. Bohigas, de renúncia de la 
regidoria de festes, però que es vol centrar en el tema festa i setmana que ve ja es 
prendran mesures que calguin. 
Afegeix que si hi ha alguna qüestió, el seu telèfon i el de la regidora Marta està 
disponible. Posa d’exemple la festa del Carnaval, que el sr. Bohigas no va dirigir i que 
ell serà el responsable, junt amb la Marta, i seran els qui agafaran el timó. 
Comenta que assumiran la tasca amb tranquil·litat ja que tot el que s’ha fet s’ha fet 
bé. 
 
* Demana resum de la temporada d’estiu de la piscina municipal. 
 
El sr. Alcalde li respon que quan disposin de les xifres finals se l’informarà. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Bohigas, qui comenta el següent: 
 
* Comenta que avui és un dia important per tots perquè comença una campanya (del 
referèndum) i s’ha de reconèixer als alcaldes que han cedit locals, inclòs el nostre. 
 
El sr. Mateu li respon que creu que mostrar el suport i cedir el local és el que toca fer. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
cinquanta 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    


