
  

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 15 DE FEBRER DE 2018 

 
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 quinze de febrer de 2018. 
 
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 excepte la regidora sra. Sílvia Gómez, qui excusa la seva 
assistència per motius 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.- ACORD APROVACIÓ CANVI DE NOM DE LA “PLAÇA CONSTITUCIONAL” 
D’AIGUAVIVA. 
 
Atès l’acord plenari de data 11 d’octubre de 2017, pel que s’aprovà iniciar expedient 
administratiu per la modificació de la denominació de la Plaça Constitucional del 
municipi. 
 
Amb aquesta finalitat, l’Ajuntament d’Aiguaviva va iniciar un procés participatiu 
mitjançant enquesta popular, en que 167 persones van participar, i 134 d’aquestes 
varen votar per l’opció plaça “1 d’Octubre”. 
 
Vista la memòria que consta en l’expedient. 
 
Fonaments de dret: 
 
 
I. L’article 75 del Reial decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals preveu que els 
ajuntaments mantindran actualitzades la nomenclatura i retolació de les vies 
públiques, i la numeració dels edificis, informant-ne a totes les administracions 
públiques interessades. 
 
II. L’article 106 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament 
de patrimoni dels ens locals de Catalunya (en endavant, RPC), disposa que els vials 



  

urbans són béns de domini públic i d’ús públic i, per tant, han de formar part de 
l’inventari general consolidat de l’ens local i constar degudament anotats i classificats 
en els epígrafs i subepígrafs corresponents. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Acordar inicialment el canvi de nom de la plaça Constitucional pel nom que 
ha resultat més votat en el procés participatiu, passant-se a denominar de la següent 
manera: 
 
- Plaça Constitucional es canvia per plaça “1 d’octubre”. 
 
SEGON.- Sotmetre-ho a un termini d’informació pública de 20 dies mitjançant edicte 
publicat al Butlletí Oficial de la Província i al tauler d’edictes, a l’efecte que qualsevol 
persona interessada pugui presentar les al·legacions que consideri convenients. 
Transcorregut aquest termini sense produir-se’n es considerarà definitiu l’acord 
adoptat. 
 
TERCER.- Facultar l’alcalde en ordre a l’efectivitat del present acord i en particular per 
a l’adequació dels instruments i registres municipals, i comunicar l’acord definitiu (en 
el seu cas) a l’Institut Nacional d’Estadística, Gerència del cadastre, veïns residents, 
Registre de la propietat i altres organismes que puguin resultar interessats per l’acord. 
 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i comenta que no cal fer història, que ja tothom sap 
els fets del passat 1 d’octubre i es va fer un ple extraordinari anteriorment en el que 
es va aprovar per unanimitat iniciar els procediments pel canvi de nom de la plaça. 
Seguidament, afegeix, es va posar en contacte amb veïns de la plaça, i es va realitzar 
una enquesta pública. 
Comenta que no som l’únic Ajuntament que ha pres aquesta decisió, però que 
“nosaltres més que ningú” ho hem de fer pels fets lamentables que varen passar. 
Per últim, esmenta que la present es tracta d’una aprovació inicial, i quan sigui 
definitiva, ja es farà l’acte formal oportú. 
 
El sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que el nom acordat és “1 d’octubre” però 
que d’aquí 20 anys no serà el del 2017. 
En aquest sentit, el sr. Mateu li respon que la idea és posar una placa commemorativa 
explicativa a sobre l’actual tauler d’anuncis de l’ajuntament, que expliqui el per què 
del nom. 
En aquest moment, agraeix la gent que va fer possible l’enquesta participativa. 
 
La sra. Belmar fa ús de la paraula i diu que s’hauria de mirar la normativa de plaques, 
ja que podria anar l’any entre parèntesi (a banda de la placa explicativa). 
 
El sr. Bohigas, per la seva part, intervé comentant que creu que s’havia de posar “1 
d’octubre de 2017” però si es fes en parèntesis ja li sembla bé. Afegeix que l’acord és 
necessari i insuficient alhora, i que l’1 d’octubre va ser lamentable però el 2 d’octubre 
va ser una jornada celebrativa i multitudinària, i proposa posar el nom de de 2 
d’octubre al parc que no té nom i que va anar la gent el dia 2. 
 
El sr. Alcalde li respon que en el seu dia es va proposar canviar el nom de la plaça 
constitucional en reunions que van tenir lloc i on van assistir tots els grups polítics. 
 
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    


