
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 19 DE JULIOL DE 2018 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 

 Sra. Oriol Dalmau Pararols (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 dinou de juliol 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. Belmar, que s’incorpora en el tercer 
punt. 
 
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 17 DE MAIG 
DE 2018.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 17 de maig de 2018. 
 
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 230/2018 (14 de maig de 2018) fins el número 339/2018 (16 de 
juliol de 2018). 
 



  

Es pren coneixement per part dels regidors i regidores presents. 
 
 
3.-ACORD PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DEL SR. ORIOL 
DALMAU PARAROLS.  
 
 
Atès l’escrit de renúncia voluntària al càrrec de regidora per part de la sra. Sílvia 
Gómez Mestres, presentat amb registre d’entrada n. E20180000792, i data 3 de maig 
de 2018, mitjançant el que s’exposen els motius que porten a la renúncia voluntària 
del càrrec. 
 
Atès que en sessió plenària de data 17 de maig de 2018 el plenari va prendre 
coneixement de la renuncia al càrrec de regidora. 
 
Vist que l’Ajuntament va sol.licitar a la Junta Electoral Central que li fossin enviades 
les credencials del sr. Oriol Dalmau Pararols, seguent a la llista de candidats 
presentada per l’agrupació d’electorals “Partit Independent d’Aiguaviva” en les últimes 
eleccions municipals. 
 
Atès que en data 13 de juny es va rebre la credencial del sr. Oriol Dalmau Pararols. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 9.4 del RD 2586/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les Entitats locals, es proposa al Ple d’aquest Ajuntament l’adopció del següent 
ACORD: 
 
1- ACCEPTAR la presa de possessió del sr. Oriol Dalmau Pararols com a regidor 
d’aquest Ajuntament, en substitució de la sra. Sílvia Gómez Mestres. 
 
A continuació es posa en coneixement dels regidor electe concurrent que, de 
conformitat amb l’article 108.8 de la LO 5/1985, en el moment de la presa de 
possessió i per tal d’adquirir la plena condició de regidors, han de jurar o prometre 
acatament a la Constitució així com complimentar els demés requisits previstos a les 
Lleis o Reglaments respectius pel que d’acord amb l’article 1 del RD 707/1979, de 5 
d’abril, se’l formula pel Secretari de l’Ajuntament, la següent pregunta: 
 
“Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions 
del càrrec de Regidor/a de l’Ajuntament d’Aiguaviva, amb lleialtat al Rei, així com 
guardar i fer guardar la Constitució i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya” 
 
Resposta: 

- SR.ORIOL DALMAU PARAROLS: “HO PROMETO”. 
 
Després de la declaració, el sr. Alcalde li expressà que pren efecte la presa de 
possessió i en l’exercici dels seus drets i assumpció de les obligacions inherents al 
càrrec. 
 
2.- NOTIFICAR la presa de possessió a la Junta Electoral Central. 
 
El sr. Dalmau pren la paraula i diu que intentarà fer-ho el màxim de bé que en sàpiga. 
 



  

El sr. Dalmau pren possessió com a regidor, i dit acord s’accepta per tots els 
regidors assistents, sent en aquest punt de l’ordre del dia quan s’incorporà la 
sra. Belmar. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ “PROJECTE D’OBERTURA I MANTENIMENT DE LES 
FRANGES PERIMETRALS DE PREVENCIÓ D’INCENDIS I DE LES PARCEL.LES 
INTERIORS I ZONES VERDES D’AIGUAVIVA” QUE MODIFICA EL PLÀNOL DE 
DELIMITACIÓ APROVAT DEFINITIVAMENT L’ONZE DE JULIOL DE 2017, PEL 
QUE FA AL TRAÇAT DE POLÍGONS OBLIGATS SITUATS EN TERRENY URBÀ. 
 
Atès el que disposa l’article 40 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de 
Catalunya, on es determina que les entitats locals situades en zones d’alt risc han de 
disposar d’un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals per a llur àmbit territorial, el qual 
ha de ser tramès al Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca.  
 
Atès el que disposen els articles 13 i 17 del Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual 
s’estableixen mesures per a la prevenció d’incendis, desenvolupa la regulació dels Pla 
de Prevenció d'Incendis Forestals per als Ajuntaments.  
 
Vist l’article 3 de la Llei 5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció d’incendis 
forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les 
instal·lacions situats en terrenys forestals, modificada per la Llei 2/2014, del 27 de 
gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic que regula les 
obligacions mesures de prevenció d’incendis forestals  
 
Atès l’article 4 del Decret 123/2005, de 14 de juny, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals a les urbanitzacions, el qual desplega aquesta Llei determina que els 
Ajuntaments han d’elaborar i aprovar per part del seu ple, un plànol de delimitació que 
ha de determinar les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions, situades en el 
seu terme municipal, que s'incloguin en l'àmbit d'aplicació d'aquest Decret.  
 
Atès que el Ple de la corporació en data 6 de juliol de 2017, va aprovar definitivament 
la modificació dels plànols de delimitació segons el que estableix la Llei 5/3003, de 22 
d’abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els 
nuclis de població, les edificacions i les instal.lacions situats en terrenys forestals. 
 
Atès que en data 2 de juliol de 2018 es rep per part de la Diputació de Girona el 
“projecte d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció d’incendis 
i de les parcel.les interiors i zones verdes d’Aiguaviva” 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment la modificació del plànol de delimitació, pel que fa al 
traçat dels polígons obligats situats en terreny urbà, d’acord amb el projecte executiu 
d’obertura i manteniment de les franges perimetrals de prevenció, de les parcel.les 
interiors i zones verdes del municipi d’Aiguaviva.  
 
SEGON.- Publicar el present acord a la pàgina web de l’Ajuntament, al taulell d’edictes 
i al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
TERCER.- Sol·licitar informe als organismes sectorials que corresponguin.  
 



  

El sr. Mateu fa ús de la paraula per a exposar la proposta. Comenta que el projecte és 
gruixut, i que inclou les indemnitzacions, els obligats, etc..Afegeix que com ja se sap, 
les masies van apart, i que el sòl urbà i industrial es farà ordenança reguladora de la 
taxa, i que hi estan treballant al Consell Comarcal. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE 
L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA MITJANÇANT EL 
DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA EN RELACIÓ 
AMB EL PROJECTE DE SERVEI COMUNITARI. 
 
Atès que el Departament d’Ensenyament, es fa ressò de la necessitat de promoure 
entre l’alumnat el compromís cívic i impulsa el Projecte de Servei Comunitari per a 
l’alumnat de Secundària Obligatòria com un instrument per desenvolupar la 
competència social i ciutadana. El Servei Comunitari esdevé un model en el que 
l’aprenentatge millora el servei a la comunitat i el servei dona sentit a l’aprenentatge. 
El Servei Comunitari permet a l’alumnat analitzar el seu entorn i comprometre’s en la 
seva millora, promovent així l’educació en valors i el compromís cívic. 
 
Atès que l’apartat 2 de l’article 16 del decret 187/2015, de 25 d’agost,  d'ordenació 
dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria, preveu que el servei 
comunitari és de caràcter obligatori. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d’Aiguaviva volen afavorir 
la generalització del projecte de Servei Comunitari entre els estudiants de Secundària 
Obligatòria amb la finalitat de facilitar que els estudiants, al llarg de la seva trajectòria 
escolar, experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en 
l’exercici actiu de la ciutadania i posin en joc els seus coneixements i capacitats al 
servei de la comunitat.  
 
Que el Servei Comunitari utilitza la metodologia d’Aprenentatge Servei, proposta 
educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol 
projecte ben articulat.  
 
Vist el contingut del conveni proposat. 
 
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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni de col.laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya en relació amb el 
Projecte de Servei Comunitari. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament. 
 



  

TERCER.- Facultar a l’alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
La regidora sra.Vives fa ús de la paraula per a exposar la proposta. L’acord, diu, 
bàsicament és per fer servei de voluntariat a Aiguaviva, per alumnes de 4t d’ESO, 10h 
obligatòries que podran fer a Ca La Neus, Llar d’infants o festes populars, i 
posteriorment s’avaluaran tasques. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA (DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT) I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA PER AL PROJECTE VILABLAREIX, EN EL MARC 
DE LES MESURES I SUPORTS ADDICIONALS D’ATENCIÓ EDUCATIVA A 
L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA. 
 
Atès que l’article 18.5 del Decret 187/2015, de 25 agost, d’ordenació dels 
ensenyaments de l’educació secundària obligatòria, estableix que els centres docents 
podran desplegar mesures específiques d’atenció a la diversitat per a tercer i quart 
curs d’ESO. Aquestes mesures tenen un caràcter orientador i d’estímul cap a la 
continuïtat formativa per a alumnes amb dificultats d’aprenentatge i, de vegades, amb 
risc d’abandonament escolar. Són estratègies de diversificació curricular que permeten 
organitzar el currículum d’acord amb els àmbits d’aprenentatge i, si escau, amb una 
clara orientació pràctica. 
 
Que d’acord amb l’article 18.7 de l’esmentat Decret, el Departament d'Ensenyament 
podrà establir convenis amb ajuntaments, ens locals i altres institucions per a la 
realització d’activitats fora del centre en el marc d’aplicació de les mesures 
específiques i/o extraordinàries per als alumnes de tercer i quart curs, que no han de 
comportar vinculació laboral o professional. 
 
El Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc 
d’un sistema educatiu inclusiu comprèn el conjunt de mesures i suports addicionals 
d’atenció educativa destinats a l’alumnat d’educació secundària obligatòria, amb la 
finalitat d'afavorir el seu desenvolupament personal i social i perquè avancin en 
l'assoliment de les competències de cada etapa educativa i la transició a la vida 
adulta, en el marc d'un sistema educatiu inclusiu. 
 
Vist que l’Institut de Vilablareix ha elaborat el seu projecte d’atenció a la diversitat, en 
el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció a l’alumnat, amb el nom de 
VILABLAREIX. 
 
L’objecte principal d’aquest projecte és donar suport als alumnes de tercer i/o quart 
curs de l’educació secundària obligatòria que presenten dificultats d’aprenentatge, 
desmotivació greu, perill d’absentisme acadèmic, problemes de conducta i que 
precisen d’actuacions individualitzades i adaptacions substancials del currículum que 
facilitin la seva inclusió escolar, social i laboral. 
 
Atès que l’Ajuntament d'Aiguaviva és conscient que hi ha alumnes amb dificultats 
d’aprenentatge i amb problemes de conducta, a vegades conseqüència de l’entorn 
sociocultural, i s'ofereix a donar suport a l’Institut de Vilablareix col·laborant en el 
projecte VILABLAREIX, per tal de donar una resposta a les necessitats de suport 



  

educatiu d’aquests alumnes amb la finalitat de facilitar la seva inclusió escolar, social i 
laboral. 
 
Atès que l'Ajuntament d'Aiguaviva disposa de recursos educatius per a col·laborar i 
completar la formació d’aquests alumnes a fi i efecte d’oferir-los una formació integral 
que s’ajusti a les seves necessitats i els apropi a la realitat del municipi. 
 
Que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament d'Aiguaviva consideren 
positiu optimitzar els recursos disponibles per tal de donar una millor resposta a les 
necessitats educatives dels alumnes del municipi. 
 
Vist el contingut del conveni proposat. 
 
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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni de col.laboració 
entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per al projecte 
Vilablareix, en el marc de les mesures i suports addicionals d’atenció educativa a 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord al Departament d’ensenyament. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde per la signatura dels documents necessaris per la 
formalització del present acord. 
 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula per a exposar la proposta. Els nens amb 
dificultats d’aprenentatge, problemes de conducta,..podran venir a fer unes hores, en 
horari lectiu. Els pares, però, hauran d’acceptar prèviament. Es faria a l’escola i la llar 
d’infants, els matins. Afegeix que a pobles veïns en els últims 4 anys ho han anat fent. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
PROPOSTA NÚM. 7 
 
7.- ACORD MODIFICACIÓ DE LES BASES PER A LA SOL.LICITUD D’AJUDES PER 
A ESTUDIS ALS VEINS D’AIGUAVIVA. CURS ESCOLAR 2018-2019. 
 
 
Vistes les bases que obren a l’expedient, i amb l’objectiu de dotar al redactat d’una 
major claredat i actualitzar el seu contingut, es modifiquen els punts 2 i 6 de les bases. 
 
Vist el que estableix l’article 124 i ss del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, en relació a bases 



  

reguladores per la concessió de subvencions, òrgan competent, i disposició de crèdits 
entre d’altres. 
 
Per part de la regidoria d’ensenyament es proposa al Ple de la corporació l’adopció del 
següent acord: 
 
PRIMER.- APROVAR les bases que han de regir les sol·licituds d’ajudes per a estudis 
per als veïns d’Aiguaviva, curs 2018-2019, amb el següent redactat: 
 
BASES PER A LA SOL·LICITUD D’AJUDES PER A ESTUDIS PER ALS VEÏNS D’AIGUAVIVA 

- CURS ESCOLAR 2018-2019 

 

 

1.- OBJECTE DE LA CONVOCATÒRIA 

L’Ajuntament d’Aiguaviva treballa activament per oferir als habitants del municipi facilitats per 
poder accedir a realitzar estudis. L’objecte de la present convocatòria radica en la regulació de la 
concessió d'ajudes econòmiques per a la realització d’estudis pels veïns del municipi d’Aiguaviva o 
pels seus fills que reuneixin els requisits previstos en la present convocatòria.  
 
2.- REQUISITS DELS SOL·LICITANTS 
 
Podran concórrer pares i/o mares empadronats/es al municipi d’Aiguaviva que en la data 
d’aprovació de les presents bases tinguin fills/es empadronats/es al municipi i que estiguin a 
escoles bressol o cursant estudis d’educació infantil, primària, secundària (ESO), batxillerat o cicles 
formatius (FP) o educació especial. 
També que estiguin cursant ensenyaments esportius, ensenyaments professionals de música o 
dansa (que s’accedeix després de la ESO), estudis universitaris i ensenyaments superiors, i en 
general qualsevol dels estudis que apareguin a la pàgina web del departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya (mapa general del sistema educatiu de Catalunya, veure document: 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/orientacio/itineraris/explora_mapa_destudis) 
 
3.- CONCEPTES SUBVENCIONABLES 
Seran objecte de subvenció la realització de qualsevol dels estudis esmentats en el punt anterior. 

No seran objecte de subvenció els estudis no reglats, Escoles Oficials d’Idiomes o que 
tinguin una duració inferior a un any acadèmic. 

La percepció de l’ajut dins aquesta convocatòria és compatible amb una altra subvenció per al 
mateix concepte.  
 
4.- QUANTIES DE LES AJUDES PER A ESTUDIS 

L’import de la subvenció es destinarà segons el següent criteri: 

 
4.1- Ajudes per a estudis dels fills/es (fins a 24 anys):  

Tipus d’estudis(*) Import màxim atorgat 
Escoles bressols (0 a 3 anys) 130,00 
Cicle d’educació Infantil (3 a 6 anys)  100,00 
Educació primària  110,00 
ESO o equivalent 110,00 

Batxillerat o cicles formatius, ensenyaments esportius i de música i 
dansa (que s’accedeix després de la ESO)  

130,00 

Estudis universitaris, ensenyaments superiors i cicles formatius de grau 
superior  150,00 

 

4.2.- Ajudes per a persones amb edat no escolar i que vulguin iniciar o ampliar estudis: ( 
A partir de 25 anys) 

Tipus d’estudis(**) Import màxim atorgat 



  

Estudis destinats a l’obtenció de titulació de diplomat/da o grau 
universitari, estudis d’ensenyament superior i estudis de postgrau, 
màster i doctorat  

150,00 

Cicles formatius de grau superior  150,00 
Cicles formatius de grau mig, batxillerat, i accés universitat per a majors 
de 25 anys 

150,00 

ESO o equivalent 150,00 
Escola d’Educació especial 200,00 

 
 (*)La dotació total pels punt (4.1 i 4.2), dintre de la dotació pressupostària general serà de 
24.000,00€, i els imports es repartiran d’acord amb el nombre de sol·licituds fins a exhaurir 
aquesta quantitat, repartit de forma equitativa entre totes les sol·licituds. 
 

5.- PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS 
Els habitants del municipi que vulguin beneficiar-se d’aquesta convocatòria cal que presentin la 
sol·licitud en el Registre General de l’Ajuntament. Aquesta campanya estarà oberta fins el 9 de 
novembre de 2018, aquest dia inclòs. 

 
La petició ha d’anar acompanyada obligatòriament dels documents següents: 

 

a) Model de sol·licitud reglamentari degudament complert. 
b) Fotocòpia de la matrícula o preinscripció, o bé certificat d’escolarització  
c) Justificant de pagament de la matricula (excepte en els casos d’escolarització a l’escola bressol 

d’Aiguaviva, Escola Vilademany i Institut de Vilablareix). 
d) Certificació mèdica oficial actualitzada en la qual consti, descrit convenientment, el grau de 

deficiència i la necessitat d'una educació especial, en el seu cas. 
 
6.- ADJUDICACIÓ DE LES AJUDES 

Una vegada analitzades les sol·licituds correctament formulades, d’acord amb els requisits 
assenyalats anteriorment, es resoldran les peticions presentades i es fixarà les quanties 
atorgades mitjançant resolució de l’Alcalde, en funció dels criteris anteriorment exposats. 
La concessió dels ajuts es materialitzarà a la vista de les peticions efectuades a les presents 
condicions de la convocatòria, i en funció de la disponibilitat pressupostària de la partida 
corresponent. 
No podran tenir la condició de beneficiaris d’aquestes ajudes, les unitats familiars que no es 
trobin al corrent en el compliment d’obligacions tributaries, d’acord amb l’article 13.2.e) de la 
Llei General de subvencions (Llei 38/2003, de 17 de novembre).  
 
Així mateix seran denegades totes les sol·licituds presentades fora del termini establert en 
aquestes bases. També seran excloses totes les sol·licituds que no s’ajustin als estudis establerts 
en aquesta convocatòria. 
 
7.-DOTACIÓ 

La convocatòria present compta amb una dotació pressupostària de 24.000,00 euros, 
corresponents a les partides 326.480.01. 
 
8.-TRAMITACIÓ. 
La presentació de les sol·licituds significa la plena acceptació de la present convocatòria. 
 
Es faculta al president de la corporació per a sol.licitar la presentació de justificant acreditatiu 
dels estudis realitzats en casos dubtosos en la documentació presentada en la sol.licitud (base 
cinquena). 
 
Es faculta al President de la corporació per a resoldre les al·legacions que es puguin formular 
durant el període d’exposició pública de les presents bases, així com les incidències que 
eventualment es donin en el transcurs del desplegament de la present convocatòria. - - - - - - -  
 



  

 

SEGON.- Sotmetre la present modificació a informació pública en la forma legalment 
prevista 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL NORMES 
SUBSIDIÀRIES ZONES B i C DEL PLA PARCIAL RESIDENCIAL INDUSTRIAL 
BELLSOLÀ. 
 
 
Atesa la sol.licitud presentada pel sr. Manel Aguilera Garcia, arquitecte, en 
representació del sr. Angel Ventura Planas, en data 18 de gener de 2018 i registre 
E2018000120, mitjançant la que presenta modificació de normes subsidiàries de 
planejament urbanístic, zona B i C del pla parcial residencial industrial Bellsolà i 
sol.licita la seva tramitació. 
 
Vist l’informe dels serveis tècnics de data 7 de març, en el que es resumeix la 
proposta inicial de la següent manera: 
 

1. Proposa canviar la qualificació de 9 parcel·les d’edificació aïllada aparellada 
(clau 7g del PPRIB) a la d’edificació aïllada (clau 7h del PPRIB), amb la qual 
cosa es convertiran en 12 parcel·les. Amb això, el nombre d’habitatges 
possible, que era d’entre 9 i 18 (un o dos habitatges per parcel·la), passarà a 
ser de 12 (un habitatge per parcel·la). 

2. L’augment proposat de parcel·les es reflecteix gràficament en els plànols 
d’informació I.03 i I.04: 
- Les tres parcel·les 03, 04 i 05 passen a ser 03, 04, 04b i 05 (quatre 

parcel·les). 
- Les sis parcel·les 06, 07, 08, 09, 10 i 11 passen a ser 06, 07, 08, 08b, 09, 

10, 11 i 11b (vuit parcel·les). 
3. El canvi de qualificació proposat significa disminuir el sostre màxim edificable 

de les parcel·les modificades en 1.275,34 m2, ja que es passa d’un màxim de 
5.101,36 m2 (0,8 m2 st / m2 sl) a un màxim de 3.826,02 m2 (0,6 m2 st / m2 
sl). 

4. La modificació es concreta únicament en una modificació puntual de la 
MPNSARIB aprovada en data 28.09.1999 per la CTUG, que possibilitava la 
redacció del pla parcial corresponent del sector. En canvi no es proposa cap 
modificació puntual d’aquest PPRIB, aprovat en data 13.09.2000 per la CTUG i 
desenvolupat posteriorment mitjançant el PCRIB aprovat i el PURIB aprovat, 
executat i amb les obres rebudes.   

 
Atesa la sol.licitud presentada pel sr. Manel Aguilera Garcia, arquitecte, en 
representació del sr. Angel Ventura Planas, en data 4 de juny de 2018, i registre 
E2018001014, mitjançant la que presenta modificació de normes subsidiàries de 
planejament urbanístic Zona B i C del Pla parcial residencial industrial Bellsolà i 
sol.licita la seva tramitació. 
 
 
Atès que en relació a la nova proposta presentada, l’informe tècnic de data 28 de juny 
de 2018, en part de les conclusions, diu el següent: 
 



  

“Considerar que la nova proposta incorpora (totalment o parcialment) els 5 
requeriments de contingut tècnic expressats en el punt 1 de les “Conclusions” de 
l’informe tècnic de data 7.03.2018, per la qual cosa es considera documentalment 
apta per a la tramitació corresponent, des del punt de vista tècnic, si és el cas, tot i 
que seria convenient tenir completat l’expedient amb el text de l’Estudi de gàlib 
modificat a què es fa referència en el nou apartat “Normativa”, i que no s’ha aportat.” 
 
 
 

Vist l’informe de Secretaria en relació a la legislació aplicable i procediment a seguir 
per dur a terme la modificació proposada. 
 

De conformitat amb els articles d’aplicació del text refós de la Llei d'urbanisme de 
Catalunya, aprovada pel Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual de normes subsidiàries de 
planejament, zona B i C del pla parcial residencial industrial Bellsolà. 
 
SEGON.-  Sotmetre a informació pública aquest acord pel termini d'un mes, durant el 
qual quedarà l'expedient a la disposició de qualsevol que vulgui examinar-ho perquè 
es presentin les al·legacions que s'estimin pertinents. A més, estarà a la disposició 
dels interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament. 
 
TERCER.- Sol.licitar informe als organismes afectats per raó de llurs competències 
sectorials i informe avaluació ambiental si pertoca. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
regidors del PIA, excepte l’abstenció del sr. Dalmau, regidors s’ERC-AM i 
regidora de PDeCat, i l’abstenció del regidor de Junts x Aiguaviva, que 
manifesta que el seu germà ha participat de tècnic en la redacció del 
projecte. 
 
 
9.- ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE LA FUNDACIÓ 
PRIVADA PER A LA XARXA OBERTA, LLIURE I NEUTRAL GUIFI.NET I 
L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA. 
 
Atès que la Fundació és una entitat sense ànim de lucre i sense cap filiació política, 
econòmica o governamental que promou la construcció d'una xarxa de 
telecomunicacions oberta, lliure i neutral (en endavant, xarxa de Comuns) a través del 
pacte d'interconnexió entre iguals de la Llicència Llicència Comuns de la Xarxa Oberta, 
Lliure i Neutral (Comuns XOLN1), de manera que els que s'hi adhereixen, amb les 
respectives xarxes que hi aporten, estenen la xarxa de Comuns en les mateixes 
condicions per a tothom, i segons els principis que es poden resumir en que qualsevol 
participant a la xarxa: 
 
1. és lliure d'utilitzar la xarxa per a qualsevol propòsit en tant que no perjudiqui al 
funcionament de la pròpia xarxa o a la llibertat dels altres usuaris 
2. és lliure de saber com és la xarxa, els seus components i com funciona 
3. és lliure de fer ús de la xarxa per a qualsevol tipus de comunicació i difondre'n el 
seu funcionament 



  

4. incorporant-se a la xarxa, ajuda a estendre aquestes llibertats en les mateixes 
condicions 
 
I que tot això està reflectit en els estatuts de la Fundació. 
 
Atès que l'Ajuntament com a entitat local preocupada per impulsar l'accés als 
avantatges de la Societat de la informació i les Tecnologies de la Informació i la 
Comunicació ciutadana, vol col·laborar en el projecte guifi.net, consistent en el 
desenvolupament de xarxa de Comuns construïda a partir de l'agregació de xarxes 
adherides al Comuns XOLN des de persones individuals, empreses i administracions. 
 
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. 
 
Per tot això, es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva al Conveni de col.laboració 
amb la Fundació privada per a la xarxa oberta, lliure i neutral Guifi.net. 
 
SEGON.- Comunicar el present acord a dita Fundació. 
 
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. 
 
 
 
10.- ACORD APROVACIÓ SUPLEMENT DE CRÈDIT 7/2018. 
 
Atès que determinades despeses no poden demorar-se fins a l’exercici següent;  
 
Atès que  no es disposa de consignació pressupostària suficient per atendre les 
despeses que es descriuen seguidament:  
 

Prog Eco. Denominació  Import 
342 61901 Actuacions urgents en equipament esportiu 

“Pista esportiva Mas Aliu”  
4.000,00 

  TOTAL PARTIDA  4.000,00€ 
 
Atès l’expedient que s’adjunta la proposta. 
 
Es proposa al Ple l'adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR inicialment l’expedient de suplement de crèdit SC 7/2018 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb Romanent de tresoreria 
general  el detall del qual és el següent: 



  

 
Prog Eco. Denominació  Import 
342 61901 Actuacions urgents en equipament esportiu 

“Pista esportiva Mas Aliu”  
4.000,00 

  TOTAL PARTIDA  4.000,00€ 
 
 
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 proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS 2018-2019. 
 
Atès l’article 47 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
aprovat pel Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març que disposa que l’òrgan 
competent per l’adopció de l’acord de fixació dels preus públics és el ple de la 
Corporació. 
 
Atès l’article 41 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), 
que disposa que les Entitats Locals podran establir preus públics per la prestació de 
serveis o la realització d’activitats de la competència de la entitat Local, sempre que no 
concorrin les circumstàncies del fet imposable de les taxes. 
 
Atès que els preus públics no tenen naturalesa de tributs. 
 
Vist que per que fa al seu procediment d’aprovació, serà el propi dels preus públics, 
regulat en l’article 48 del TRLHL, no sent d’aplicació el règim reservat a les ordenances 
fiscals. Per tant, és suficient amb l’acord d’establiment i la publicació de dit acord, 
conforme el que disposa l’article 45 de la llei 39/2015, d’ú d’octubre del procediment 
administratiu comú de les administracions públiques. 
 
Atès l’ interès del consistori per regular aquests preus públics, proporcionant una major 
seguretat jurídica als usuaris de les activitats ofertes per l’Ajuntament. 
 
Per part de la regidoria de Cultura es proposa al ple l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Aprovar els següents preus públics per a la realització de les activitats pel 
curs 2018-2019, que són els següents: 
 

DESCRIPCIÓ ACTIVITAT PREU 

Teatre musical 22.00€/mes 



  

Ioga/pilates 22.00€/mes 

Ioga/pilates (majors de 55 anys) 18.00€/mes 

Gimnàstica de manteniment 22.00€/mes 

Gimnàstica de manteniment (majors de 55 anys) 18.00€/mes 

Dibuix creatiu 30.00€/mes 

Taekwon-do (1 dia) 25.00€/mes 

Taekwon-do (2 dies) 35.00€/mes 

Taekwon-do per adults 30.00€/mes 

 
*Els alumnes que no siguin d’Aiguaviva hauran de pagar un suplement de 5€ mensuals 
a qualsevol de les activitats. No hauran de pagar aquest suplement els alumnes que 
vagin a l’Escola Vilademany.  
*S’entén que un alumne és d’Aiguaviva si ell (o un dels seus progenitors en cas de 
menors), està degudament empadronat al municipi. 
 
SEGON.- Els Preus Públics establerts, seran vigents l’endemà de la seva publicació en 
el BOP i el Tauler d’anuncis de l’Ajuntament.” 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.- ACORD ADHESIÓ A LA PROPOSTA DE PETICIÓ DE L’INSTITUT AGRÍCOLA 
CATALÀ DE SANT ISIDRE DAVANT LA NECESSITAT DE SALVAGUARDAR LA 
COMPETITIVITAT DE LES EMPRESES EN ELS ENTORNS RURALS I MUNICIPIS 
AMB DÈFICITS DE TRANSPORT PÚBLIC. 
 
 
L'Institut Agrícola, com a patronal del sector agroalimentari i forestal de Catalunya, 
veu amb preocupació com el passat 22 de març de 2017 el Parlament de Catalunya 
aprovà l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció 
mecànica. 
Impost que resulta profundament insolidari amb el món rural, amb els empresaris 
agraris i amb els municipis amb dèficits de transport públic. Inicialment preveu gravar 
només els turismes i vehicles comercials, però en un futur incorporarà la resta de 
vehicles de tracció mecànica (tractors i altra maquinària). 
La present petició demana que s’adeqüi l'impost i la naturalesa contributiva del mateix 
a la realitat de l'ús del vehicle als municipis de Catalunya, especialment en base a la 
disponibilitat de transport públic, i al cost assumible per la població de vehicles 
elèctrics. 
Altrament caldria reconèixer que, lluny de cercar una reducció d'emissions, aquest 
impost únicament té un afany recaptatori per gravar aquells que no tenen alternativa 
de reducció. 
El gruix de la població i dels vehicles subjectes a tribut es concentren en les àrees més 
densament poblades de Catalunya i, en concret, l'àrea metropolitana de Barcelona. 
Però constatem que l'esforç fiscal dels municipis de l'àmbit rural, i en particular dels 
municipis amb dèficits de transport públic i serveis essencials, serà proporcionalment 
molt superior. 
 



  

La mitjana de turismes i motocicletes a Catalunya resulta ser, segons l’IDESCAT, de 
0,55 i 0,12 per habitant, respectivament. Xifres molt similars resulten per l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona _0,51 i 0,13_, però a la que sortim d’aquest àmbit, la ràtio 
s’incrementa força, fins al màxim de 0,72 i 0,16 a les comarques gironines. Fet que 
representa un 30% de més. 
 
Igualment, als municipis petits de l'àmbit rural, el número de km recorreguts per 
vehicle és sensiblement superior, atès que la mobilitat és obligada amb vehicle 
particular per causes com ara: 
- Absència de transport públic suficient (manca de tren i freqüència d'autobús). 
- Residència en nuclis amb dèficits de serveis públics bàsics (centres assistencials, 
farmàcia, centres educatius, judicials i d'altres) 
- Residència en nuclis amb dèficits comercials (botiga especialitzada, supermercat, 
etcètera). 
- Molts treballadors requereixen de mobilitat obligada, sense alternativa al vehicle 
privat, per anar a un lloc de treball ubicat en un indret sense transport públic 
(polígons industrials, finques rústiques o similars). 
A això s’hi ha d’afegir que molta de la maquinària i vehicles agrícoles no tenen una 
alternativa d’un vehicle elèctric. I, encara que existís, tampoc no tenim una xarxa de 
subministrament adient per abastir-los. 
Ateses les anteriors justificacions demanem a aquest Parlament la sensibilitat adient 
amb llur ciutadania per a que, lluny d'augmentar una vegada més la pressió fiscal, la 
rebaixi, atès la naturalesa impositiva de l'impost que pretén gravar les emissions. 
Especialment per que a l’entorn rural aquesta reducció no és ni possible ni factible. 
 
Per tot plegat cal aprovar una moratòria de l’Impost fins que es corregeixen els 
dèficits enumerats en la present justificació en l'àmbit dels municipis rurals i als 
municipis amb dèficits de transport públic. I, singularment, també s'estudiï un 
mecanisme de reducció de les contribucions a l'impost als treballadors i/o autònoms 
amb un lloc de treball ubicat en indrets sense connectivitat mitjançant transport públic 
des del seu habitatge, amb independència de la grandària del municipi de residència. 
 
És per tot això que es proposa l’adopció del següent ACORD: 
 
PRIMER.- Formalitzar l’adhesió de l’Ajuntament d’Aiguaviva a la petició de l’Institut 
Agrícola Català de Sant Isidre, referent a l'impost sobre les emissions de diòxid de 
carboni dels vehicles de tracció mecànica. Impost aprovat amb la Llei 5/2017, del 28 
de març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació 
i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en 
establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 
envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 
Petició que ha estat admesa a tràmit, i s’ha identificat amb el número 126-00071/11, i 
actualment té obert un període d’adhesions. 
 
SEGON.- Notificar el present acord. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
13.- MOCIÓ “PER UN NOU PAVIMENTAT DEL CAMÍ VEINAL ENTRE LA 
CARRETERA N-II (CALIFÒRNIA) I LA GIV-5331” PRESENTADA PEL GRUP 
MUNICIPAL JUNTS X AIGUAVIVA. 
 
El grup municipal de Junts x Aiguaviva a l’Ajuntament d’Aiguaviva, a través del seu 
portaveu, presenta al Ple d’aquesta corporació del mes de juliol de 2018 la següent: 

 
MOCIÓ 

 
Exposició de motius: 
 
El camí veïnal que uneix la benzinera Califòrnia amb la carretera de l’aeroport  
presenta, en bona part del seu tram, un aspecte defectuós de la calçada, tal i com un 
rètol a l’entrada del camí en qüestió (“Camí en mal estat”), i que fa anys que hi és, 
posa de manifest. 
Una de les responsabilitats històriques que tenen els ajuntaments és la de la 
conservació dels camins que passen pel seu terme, encara més si són de la seva 
titularitat (art. 25.2.b i 26 de la LRBRL ; Art. 84.2.a EAC).  
Per altra banda, el camí en qüestió té un elevat trànsit rodat, la qual cosa la seva mala 
conservació provoca molèsties a molts veïns i usuaris.    
 
Per això, sotmetem al ple d’aquest Ajuntament els següents:  
 

ACORDS 
 

Primer. Mostrar el compromís del municipi amb la bona conservació els camins 
veïnals.   
 
Segon. Pavimentar de nou, durant l’any en curs, el  tram  més afectat del camí que 
uneix la N-II amb la GIV-5331.  
 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula i presenta la moció. 
El regidor sr. Pinsach és el primer en respondre, i li comenta que fa temps que 
s’hauria d’haver arreglat, i el TGV ho va acabar de fer malbé. Com a Ajuntament, diu, 
si afirma terminis, s’ha de tenir clar que es podran executar i amb quins diners. 
Conclou dient que fa temps que hi és i que hi ha altres coses que no sabia i que li han 
dit recentment, i que van enllaçades. 
 
Seguidament el sr. Alcalde pren la paraula i comenta que en el primer punt hi estan 
d’acord, i que el compromís no és només amb els camins veïnals sinó en general, amb 
l’enllumenat i la resta de serveis. El segon punt, diu, és el termini. 
Afegeix que si ens remetem a la història, hi havia dos “lletreros” en mal estat, i això 
faria més de dotze anys. Vàrem tenir una part de sort amb el TGV i l’ampliació de 
carrils de l’autopista, amb posteriors reunions i trobades amb ADIF i Autopistes, 
aquests últims ho van arreglar.  
Seguidament comenta el motiu pel qual no s’hi ha actuat. Es va aprovar un pla en el 
que una sèrie de carreteres de la Generalitat passarien a la Diputació. En aquest cas, 
la podrien fer més ample i fins i tot incorporar carril bici. Però després amb la crisi i la 
situació en la Generalitat, també amb canvis i substitucions dels tècnics de la 
Diputació que porten el tema, la idea és poder fer un conveni (amb la Diputació). 



  

Per tant, reitera que no li agrada el termini, ja que esperant a poder subscriure el 
conveni, només pagaríem material i la Diputació es faria càrrec de la mà d’obra. Per 
tant, diu, no està en contra de la moció però potser aquest any no podem tenir el 
conveni. Afegeix que està parlant amb els tècnics de la Diputació, i l’actuació es podria 
moure al voltant d’uns 9.000€, d’altra manera seria molt més car, fet que fa pensar 
que adelantar-ho ara seria un error. 
Per altra banda, fa esment a una subvenció per arreglar camins que tenim, d’uns 
40.000€ però que s’ha d’executar el 2019. 
 
El regidor sr. Bohigas respon dient que garantir els terminis és una feina de l’equip de 
govern, que si teniu el compromís però esperem a la Diputació, i pels motius que 
siguin s’oblida, llavors és que no teniu aquest compromís.  
 
Conclou preguntant per un termini a l’alcalde. El sr. Mateu li respon que al 2019 
segur. 
 
El primer acord de la moció s’aprova per unanimitat. 
El segon acord no s’aprova, sent tots els vots desfavorables excepte el vot 
favorable del regidor de Junts x Aiguaviva. 
 
 
14.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
No n’hi ha. 
 
15.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
*Ha assistit a diversos actes de pobles en places commemoratives de l’1 d’Octubre. 
 
*S’ha rebut comunicat dels Mossos d’Esquadra que des del 9 de juliol caps de torn 
usen laser i càmeres personals. 
 
*Farem denúncia per la sostracció de llaços, d’acord amb l’acord plenari de l’últim ple. 
 
*Les pluges abundants provocaran més mosquit tigre. 
 
*Ha arribat un escrit del govern de Canàries sol.licitant la traducció al castellà d’una 
moció aprovada en l’últim ple municipal.  
 
*Han començat els joves de la brigada.  
 
 
16.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Bohigas, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*Aprofita per felicitar al sr. Dalmau per la presa de possessió de regidor i desitjar-li 
molts èxits.  
 
*Pregunta per les proves de selecció d’una auxiliar administrativa. Li respon el sr. 
Alcalde que la nova persona començarà aviat. 
*Pregunta pel canvi de vidre a la piscina. 



  

El sr. Alcalde li respon que el socorrista accidentalment va picar contra l’altre vidre i va 
petar. Ens entra en l’assegurança que tenim, amb franquícia de 100€. 
 
*Pregunta sobre la parcel.la garatge de desballestament.  
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i li respon que quan els inquilins estaven ja 
desnonats, el propietari li va trucar per dir-li que li sabia greu, i que l’havien promès 
pagar-li el que li deuen. En tot cas, diu, el que no ha tret quedarà de domini del 
propietari, i li donarem unt termini i se’l multarà si no compleix. 
 
*Tirínculis: comenta que troba a faltar el consell de redacció. Entén, diu, que funciona 
i rutlla i no vull canviar però els que estem a la taula som l’expressió de la veu del 
poble. 
Comenta que podem parlar en un consell de redacció però no que es negui escrit o 
que no surti acte de la consellera Bassa. 
El sr. Mateu li respon que en el cas de la sra. Bassa era un acte de partit, que no 
afectava a la revista. Una altra cosa, diu, és lo de l’altre dia (presidenta ANC) que sí 
farem escrit de la visita i rebuda a l’Ajuntament.  
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula i comenta que a cap grup se li tenca les 
portes. I que si és sol·licita es pot tenir espai a la revista, ja que tots els grups hi 
tenen dret. 
 
 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr. Pinsach, qui pregunta i comenta els 
temes següents: 
 
*A quina deixalleria s’ha d’anar, pregunta. 
El sr.Alcalde li respon que, de moment, a la de Salt, que l’han d’admetre. 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i 
trenta 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    


