
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA I URGENT 
Data: 11 D’OCTUBRE 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) 
                   
Secretària actal.:     Sra. Anna Serra Simón                       
 
A Aiguaviva, a  onze d’octubre de dos mil disset.  
 
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 els seus membres per tal de celebrar la sessió extraordinària i urgent convocada.  
 
A les 19:15 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
1. Ratificació de la urgència de convocatòria de la sessió extraordinària.  

Vist que per part de la Presidència ha estat convocada  sessió extraordinària i urgent per 
tractar els temes que s’especifiquen a l’ordre del dia.  

Atès que aquest Consistori considera justificats els motius de la urgència de la convocatòria 
tramesa.  

Per tot l’exposat, es proposa al ple:  

PRIMER.- Ratificar la urgència de la convocatòria de la sessió extraordinària  convocada.   

El regidor Jordi Bohigas, de UMdC, considera que els fets que propicien aquesta sessió van 
ocórrer fa ja més d’una setmana i que en el dia d’avui ja no és una urgència, que s’hauria 
d’haver celebrat amb molta més antelació, i sobretot en el cas del poble d’Aiguaviva.   

La urgència es ratifica amb el vot favorable dels regidors del PIA, dels regidors 
d’ERC-AM, de la regidora del PDeCat i l’abstenció del regidor de UMdC. 

 

2. Moció de condemna a la brutalitat policial de l’Estat Espanyol a Catalunya el dia 1 
d’octubre. 

L’Alcalde-President exposa que per aquesta moció es debatran els 7 punts que la componen un 
a un.  



El diumenge 1 d’octubre de 2017 passarà a la història a Catalunya per la vergonya d’un Estat 
espanyol repressor que ha exercit una dura violència davant d’uns ciutadans absolutament 
indefensos. Però sobretot restarà en els nostres cors i en la nostra memòria per l’actitud cívica, 
serena, coratjosa, pacífica i persistent d’uns ciutadans que van sortir a votar i exercir la 
democràcia malgrat les amenaces i l’estat de setge i por. 

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Aiguaviva 

ACORDA: 

PRIMER.- Condemnar de forma enèrgica, alta i clara tota la violència injustificada generada 
per l’Estat espanyol, emparat pel seu Govern, contra veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats 
que l’únic que volien és decidir i exercir la democràcia. Unes agressions dictades pel govern de 
l’Estat que van provocar més de 900 ferits, quatre d’ells ingressats en centres hospitalaris. 

El punt primer de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

SEGON. Donar tot el suport a les persones ferides durant les càrregues policials del dia 1 
d’octubre a Catalunya.  

El punt segon de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

TERCER.- Exigir la retirada dels efectius policials del Cuerpo Nacional de Policia i la Guardia 
Civil enviats de manera expressa per impedir l’exercici democràtic de votar en un referèndum, 
reprimint amb violència les llibertats i drets fonamentals de la ciutadania. Demanar que el 
Govern de l’Estat assumeixi totes les responsabilitats pels danys personals i materials 
conseqüència d’aquesta brutal repressió. 

El punt tercer de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

QUART.- Demanar la dimissió del Delegat del Govern d’Espanya a Catalunya, Enric Millo, com 
a un dels principals responsables per l’actuació violenta i desproporcionada dels cossos 
policials espanyols en molts col·legis electorals i declarar-lo persona non grata al nostre 
municipi. 

El punt quart de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

CINQUÈ.- Reconèixer l’actitud, valentia i el comportament cívic i pacífic de més de 2 milions 
de persones que el diumenge 1 d’octubre es van expressar a les urnes, tot i l’estat de terror 
que va voler imposar l’Estat espanyol, i als qui se’ls va usurpar el vot ja dipositat dins d’urnes 
requisades. 

El punt cinquè de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 



SISÈ.- Demanar la mediació i el suport de les institucions europees i de la comunitat 
internacional. 

El punt sisè de la proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 

 

SETÈ.- Deixar constància que els municipis catalans i els seus càrrecs electes estaran al costat 
d’allò que decideixin les institucions catalanes, Govern català i Parlament de Catalunya. 

El punt setè s’aprova  amb el vot favorables de tots els regidors d’ERC-AM i 
l’abstenció de la  regidora del PIA, Sílvia Gómez Mestres. 

 

3. Renúncia i donació de l’import de les indemnitzacions per assistència en el Ple al 
compte bancari habilitat per l’Associació Nacional Catalana i Òmnium cultural.  

Vist l’acord adoptat en la sessió plenària del 22 de juny de 2015, d’organització i funcionament 
de l’Ajuntament d’Aiguaviva, en el que s’aprovaren les indemnitzacions dels membres de la 
corporació, òrgans col·legiats i dietes d’assistència als Plens.  

Atès que les indemnitzacions depenen del número de sessions que es realitzen, de qui forma 
part dels diferents òrgans, de l’assistència a les sessions, o de la renúncia que els regidors i 
regidores puguin realitzar. 

Per tot l’exposat, es proposa al Ple: 

PRIMER.- Renunciar a l’import de les indemnitzacions per assistència en el Ple, aprovades per 
acord de Ple de data 22.06.2015,  dels membres de la Corporació assistents en la sessió 
d’avui.  

SEGON.- Aprovar la donació de l’import íntegre de les indemnitzacions per assistència al Ple 
dels regidors, els quals n’han aprovat la renuncia en el punt primer d’aquesta proposta, a la 
 “Caixa de Solidaritat” que les entitats Òmnium Cultural i l’ANC han habilitat per fer front a les 
multes imposades per l’estat espanyol.  

La proposta  s’aprova per unanimitat. 

 

4. Inici de l’expedient administratiu per a la modificació de la denominació de la 
Plaça Constitucional  

Vist que aquest Consistori a rebut diferents sol·licituds pel canvi de nom de la Plaça 
Constitucional, sobretot després dels fets ocorreguts en la mateixa plaça el passat 1 d’octubre 
.  

S’ha de tenir en compte  que les denominacions dels carrers i espais públics són elements que 
ens situen geogràficament però també són part del patrimoni cultural del municipi. Les 
denominacions de les vies, places i equipaments formen part del patrimoni col·lectiu i aporten 
un reconeixement públic a la manera popular de denominar els espais, a una causa, 



personatge o a un esdeveniment. Es per això que el topònim incorpora un valor afegit de 
caràcter afectiu. 

 

Per tant, cal sotmetre l’assignació de noms a unes regles sistemàtiques, ordenades i clarament 
establertes, i seguint les directrius bàsiques que s’emparen en el Decret 78/1991 de 8 d’abril, 
sobre l’ús de la toponímia, la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, i la resolució de 
16 de març de 2015, de la Subsecretaría, per la que es publica la Resolució de 30 de gener de 
2015,  de la Presidència de l’INE i de la Direcció general de Coordinació de Competències amb 
les Comunitats Autònomes i les Entitats Locals, sobre les instruccions tècniques als 
ajuntaments per la gestió del Padró Municipal.  

Per aquest motiu, l’Ajuntament d’Aiguaviva 

ACORDA: 

PRIMER.- Aprovar l’inici de l’expedient administratiu per a la modificació de la denominació de 
la Plaça Constitucional. 

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 vint-i-set 
minuts, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la  Secretaria 
accidental, en dono fe. 

 

L’Alcalde      La Secretaria accidental 

 

 

 

 


