
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 16 DE NOVEMBRE 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 (Junts x Aiguaviva) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a setze de novembre 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 14 DE 
SETEMBRE DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 14 de setembre 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.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI URGENT CELEBRAT EL 
DIA 11 D’OCTUBRE DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària urgent celebrada el dia 11 d’octubre 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. 
 



  

 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE EXTRAORDINARI CELEBRAT EL DIA 26 
D’OCTUBRE DE 2017.  
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 26 d’octubre 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. 
 
 
4.- 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 334/2017 (8 de setembre de 2017) fins el número 402/2017 (13 de 
novembre de 2017). 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents a la 
sessió. 
 
 
5.- ACORD PRESA EN CONEIXEMENT CANVI DE NOM DEL GRUP MUNICIPAL 
“UMdC” a “JUNTS x AIGUAVIVA”. 
 
 
Atesa la instància del regidor sr. Jordi Bohigas Maynegre, amb registre n.741 e data 
29 de setembre de 2017, per la que exposa que és l’unic representant del grup 
municipal d’UMdC a Aiguaviva, partit que ja ha deixat de funcionar, i demana el canvi 
de nom del grup pel de “Junts x Aiguaviva”. 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents a la 
sessió. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS, CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PEL DESENVOLUPAMENT DEL 
PROJECTE COMARCAL DE PREVENCIÓ I PAL.LIACIÓ DE LA POBRESA 
ENERGÈTICA DEL GIRONÈS. 
 
Que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès (CCG) - Consorci de 
Benestar Social Gironès-Salt (CBSGS) i de l'Ajuntament d’Aiguaviva que subscriguin 
aquest conveni de col·laboració per al Projecte comarcal de prevenció i pal·liació de la 
pobresa energètica del Gironès, per dur a terme de manera efectiva les mesures 
necessàries per pal·liar i prevenir la pobresa energètica en els municipis de la 
comarca; 



  

 
Que aquest Projecte té com a objectiu general l'establiment d'una estratègia a nivell 
comarcal per pal·liar i prevenir els efectes de la pobresa energètica als municipis del 
Gironès. Aquest objectiu es desenvolupa a través de diversos objectius específics: 
- Formar i assessorar als equips dels Serveis Bàsics d'Atenció Social (SBAS) de la 
comarca i als agents energètics que col·laboren amb el projecte; 
- Detectar i atendre els casos amb  vulnerabilitat socioeconòmica que presentin una 
situació de pobresa energètica i desenvolupar accions que la pal·liïn i la previnguin de 
manera efectiva; 
- Impulsar i liderar la Taula comarcal per a la prevenció i pal·liació de la pobresa 
energètica del Gironès; 
 
Vist el contingut del conveni marc que conforma l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni marc de 
col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès, el Consorci de Benestar Social 
Gironès-Salt i l’Ajuntament d’Aiguaviva pel desenvolupament del projecte comarcal de 
prevenció i pal.liació de la pobresa energètica del Gironès. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell comarcal del Gironès i consorci de 
Benestar social Gironès-Salt. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
 
La regidora sra. Gómez fa ús de la paraula per resumir el contingut del conveni marc, 
afegint que ella serà la interlocutora i que l’aportació econòmica serà de 186€, i que 
Aiguaviva només té un cas. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- ACORD APROVACIÓ ANNEX I AL CONVENI MARC DE COL.LABORACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I EL CONSORCI DE BENESTAR SOCIAL 
GIRONÈS-SALT PER A L’EXECUCIÓ DELS TALLERS DE MEMÒRIA. 
 
 
Vista l’acord de ratificació en plenari de data 26 de febrer de 2015 de l’aprovació 
definitiva dels estatuts del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt acordada la Junta 
General del Consorci en sessió ordinària de data 10/12/2014, i el text del qual 
s’adjunta com a Annex. 
 
Atès que dins del Pla de Gent Gran que el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt 
desenvolupa i impulsa a la comarca del Gironès, es dissenya el programa de Tallers de 
Memòria adreçats a la gent gran del territori i amb la finalitat de prevenció de la salut i 
el retard del deteriorament cognitiu de la gent gran.  

 
Vist el contingut de l’Annex I que conforma l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 



  

 
PRIMER. Acordar l’aprovació de l’Annex I al conveni marc de col.laboració entre 
l’Ajuntament d’Aiguaviva i el Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per a l’execució 
dels tallers de memòria. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al consorci de Benestar social Gironès-Salt i 
procedir als pagaments que se’n derivin. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL 
COMARCAL DEL GIRONÈS I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN MATÈRIA DE 
POLÍTIQUES DE JOVENTUT I ELS PLANS D’ACTUACIÓ ANUALS VINCULATS 
ALS PLANS LOCALS DE JOVENTUT FINANÇATS PEL CONTRACTE PROGRAMA 
2017-2019 DEL DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES – 
DIRECCIÓ GENERAL DE JOVENTUT 
 
Atès que és d'interès per part del Consell Comarcal del Gironès i l'Ajuntament d’ 
Aiguaviva que subscriguin aquest conveni de col·laboració en matèria de polítiques de 
joventut i els plans d'actuació anuals vinculats al plans locals de joventut finançats pel 
Contracte Programa 2017-2019 del Departament de Treballs, Afers Socials i Famílies - 
Direcció General de Joventut. 

 
Vist que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del 
Gironès, en data 19 d'octubre de 2017 van signar un contracte programa per a la 
coordinació, cooperació i col·laboració en matèria de  joventut (fitxa 43- suport a plans 
locals i comarcals de joventut) per al període 2017, on s’estableixen els criteris, les 
condicions i els compromisos per cada un dels serveis i programes que inclou el 
contracte programa. 
 
Atès que per tal de fer extensius aquests criteris i condicions de col·laboració als 
ajuntaments que formen part de l’àmbit territorial d’actuació del Consell Comarcal del 
Gironès, i d’acord amb l’article 87.2 de l’estatut d’Autonomia de Catalunya, i l’article 
150 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, les parts formalitzen el present conveni de 
col·laboració que permet incidir positivament en la gestió i el finançament dels serveis 
de joventut. 
 
Vist que l’objecte d’aquest conveni és definir la cooperació interadministrativa entre el 
Consell Comarcal del Gironès i l’Ajuntament de Aiguaviva per a l'execució del programa 
d'actuació anual en matèria de joventut presentat davant la Direcció General de 
Joventut a través de l'Àrea de joventut del Consell Comarcal del Gironès, dins les 
accions de finançament del Contracte Programa 2017-2019 i els programes que consten 
a l’annex d’aquest conveni. 
 
Vist el contingut del conveni de col.laboració que conforma l’expedient. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 



  

PRIMER. Aprovar el Conveni de col.laboració entre el Consell Comarcal del Gironès i 
l’ajuntament d’Aiguaviva en matèria de polítiques de Joventut i els plans d’actuació 
anuals vinculats als plans locals de Joventut finançats pel contracte programa 2017-
2019 del Departament de Treball, Afers socials i famílies – Direcció General de 
Joventut. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Consell comarcal del Gironès. 
 
TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
La sr. Mateu fa ús de la paraula i comenta en relació al conveni, que la Generalitat 
dóna una sèrie de subvencions en relacions a polítiques de joventut, recordant que 
vàrem aprovar un pla de joventut recentment. S’haurà de justificar un pressupost de 
8000 euros, i on podrem imputar despeses pel tècnic de joventut, o brigada jove.  
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.- ACORD APROVACIÓ RESCISSIÓ DEL CONVENI MARC DE DELEGACIÓ 
ENTRE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA I EL CONSELL COMARCAL DEL GIRONÈS 
PER LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA SELECTIVA I VALORITZACIÓ 
DELS RESIDUS MUNICIPALS. 
 
El sr. Alcalde retira la proposta de l’ordre del dia. Comenta que s’encamina al 
sistema de porta a porta, però que hi ha multitud de convenis q s’han d’estudiar i 
resoldre. 
 
 
10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
No n’hi ha 
 
11.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
* Passat 5 d’octubre es va fer la xerrada de les franges de protecció. Alguns veïns han 
rebut les cartes. 
 
* Tema 1 oct: el 19 octubre va rebre “Mosca de la dignitat”, que entrega el col.legi de 
periodistes. 
 
* Va anar a reunió AESA (Agència estatal seguretat aèria) pel tema de sol.licitud de 
permisos d’obres, ja que sembla que volen agilitzar els informes. 
 
* S’ha rebut carta d’acomiadament del delegat de la Generalitat a Girona, Eudald 
Casadesús.     
 
* S’ha rebut informació per part del Departament d’Interior de la Generalitat, en el 
sentit que alguns rebran carta per realitzar una enquesta de segurat, via web o 
telefònica. 
 
* Va venir una noia catalana resident a Anglaterra per reportatge pels fets 1 
d’octubre, i s’ha publicat en una revista, inclòs amb un vídeo. Farem un enllaç al 
reportatge i vídeo. 



  

 
* Vàrem presentar la querella conjunta pels fets 1 d’octubre en una roda de premsa a 
l’Ajuntament de Girona. L’altre dia va anar al Notari per donar poders als advocats i 
procuradora. 
 
* S’ha produït la mort d’un camioner a l’autopista del terme municipal. No hi havia 
signes de violència segons la policia. 
 
* En el dia d’ahir es va produir un robatori en el c/Escoles amb c/ Circumval.lació, a 
ple dia. 
 
* En Pere va trobar vespa asiàtica a Can Coeta. Forestals diuen que és l’Ajuntament 
que hauria de fer el tractament, tot i que sembla que a l’hivern es moren.   
        
 
12.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Li pregunta si ha parlat amb Mossos per a que passin més. 
 
El sr. Alcalde li respon afirmativament, i comenta que solen ser bandes que venen de 
fora, i que “passar ja passen”. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Bohigas, qui comenta el següent: 
 
*Trasllada la queixa que els camions del jardiner sr. Cubarsí fan molta pols i molesten 
a la sra. Martí, i pregunta si es podria “emporlanar” o fer quelcom.  
 
Es parla que sembla que el camí podria ser particular, i el sr.Mateu proposa que faci 
instància a l’Ajuntament o que usi la mediació que ofereix Consell Comarcal o Jutge de 
Pau. 
 
*Pregunta pel deshumidificador de ca la Neus 
 
La regidora sra. Vives li respon que ja està demanat. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
quaranta dos 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    


