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SESSIÓ ORDINÀRIA 
Data: 26 DE JUNY DE 2014 

 
A C T A 

 
CONVOCATS: 
 
Alcalde-President: Sr.  Joaquim Mateu Bosch (PIA) 
 
Regidors: Sr. Just Garcia Marcos (PIA) 

 Sra. Marta Vives Albertí (PIA) 
 Sr. Francesc Xavier Castañer i Bohigas (PIA) 
 Sr. Secundí López Pousa (CiU) 
 Sr. Josep Pinto i Molina (CiU)    
 Sr. Josep Pinsach i Riera (UPA-AM) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a vint-i-sis de juny de 2014. 
 
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 excepció del regidor sr. Pinsach, per tal de celebrar la sessió 
ordinària convocada.  
 
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 15 DE MAIG  
DE 2014. 
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 15 de maig de 2014.  
 
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 amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i l’abstenció dels 
regidors sr. Pinto (CiU) i sr.López Pousa (CiU).  
 
 
 
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: 
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Des del número 107/2014 (9 de maig de 2014) fins el número 162/2014 (23 de juny de 
2014). 
 
Es pren coneixement de tots els decrets i resolucions per part de tots els 
regidors assistents. 
 
 
3.- ACORD APROVACIÓ PREUS PÚBLICS CASAL ESPORTIU D’AIGUAVIVA. 
 
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 59.5 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre de Règim 
Jurídic Comú de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu comú 
(LRJPAC). 
 
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 del casal esportiu 
d’Aiguaviva, que són els següents: 
 

HORARI DE 9-13H 50 €/setmana 
HORARI DE 9-15H* 55 €/setmana 
*DINAR 20,5€/setmana 

 
 

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. 
 
 
4.- MOCIÓ CONTRA L’APLICACIÓ DE LA “LLEI WERT” 
 
 
La “LOMCE”, coneguda també com la “Llei Wert”, és la culminació de tot un procés 
polític que, emparat per la Sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut, té com 
a objectiu trencar el model educatiu català. El sistema educatiu aplicat amb èxit a les 
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nostres escoles, compta amb un amplíssim suport social i polític i de tota la comunitat 
educativa i ha aconseguit que ningú sigui discriminat a l'escola per la llengua que parla 
habitualment a casa. Alhora, fa possible que l'alumnat català, en acabar la seva 
escolaritat obligatòria, sigui competent en català, castellà i conegui una altra llengua 
estrangera. 
 
La LOMCE entra en conflicte amb la Llei d'Educació de Catalunya (LEC) aprovada per 
una àmplia majoria en el Parlament de Catalunya. Aquesta llei envaeix les 
competències educatives que corresponen a la Generalitat, es basa en una concepció 
centralista, uniformista i autoritària de l'estat i no resol els problemes que avui té 
l'educació,  
Somescola, plataforma que aglutina la major part de les entitats vinculades  a l'àmbit 
educatiu del país, ha treballat i treballa intensament per defensar el nostre model 
d'escola i l'aplicació de la metodologia d'immersió quan la situació ho aconselli.  
Somescola denuncia ara que la situació a les escoles està arribant al límit. 
L'assetjament continuat a la comunitat educativa a la qual estan sotmeses per les 
contínues sentències dels diferents tribunals creen una situació de conflicte que dificulta 
notablement la seva activitat docent.  
 
Per tot això convoca les forces polítiques i a la societat en general a donar una resposta 
col·lectiva, contundent, democràtica i participativa en defensa del nostre model 
d'escola, de l’educació i del futur de la nostra llengua que és garantia per al nostre futur 
nacional. 
En conseqüència, i per tot això abans esmentat, el Ple del nostre Ajuntament, reunit en 
sessió plenària 
 
ACORDA: 
 
Primer.- Rebutjar l'aplicació de la LOMCE i donar suport a la continuïtat del model 
lingüístic i curricular de l'escola catalana que defensa tota la comunitat educativa. 
 
Segon.- Donar suport a Somescola en la mobilització festiva i reivindicativa que tingué 
lloc el 14 de juny de 2014 a Barcelona en defensa de l’escola catalana i el dret a decidir 
el propi model educatiu. 
 
Tercer.- Difondre el present acord a tota la comunitat educativa del municipi. 
 
Quart.- Incorporar el “banner” de Som Escola al web municipal donant suport a la 
campanya en defensa del nostre model educatiu. 
 
Cinquè.- Enviar còpia de l’acord a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- MOCIÓ DE SUPORT A LA CONTINUITAT DE LA COOPERACIÓ MUNICIPAL AL 
DESENVOLUPAMENT DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA LLEI 27/2013 DE 
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL LRSAL. 
 
 
Atès que des de l’ACM  volen fer un reconeixement públic de la trajectòria i el valor de 
la cooperació municipal que des de fa més de 25 anys ha dedicat recursos públics a la 
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cooperació al desenvolupament com a resposta a les demandes inicials de la ciutadania 
de destinar el 0’7% del PIB a la cooperació amb els països del Sud.  
 
En aquest sentit, podem afirmar que la cooperació municipal catalana ha estat durant 
molt anys pionera a nivell europeu i àdhuc mundial de com, des de la pròpia autonomia 
local, calia realitzar actuacions per combatre els desequilibris i desigualtats entre els 
països del Nord i els del Sud. També cal destacar que des de les  administracions locals 
s’han impulsat diferents iniciatives internacionals del món local per promoure els 
agermanaments i les xarxes de ciutats en tots els àmbits. 
 
La cooperació municipal catalana s’empara entre d’altres normatives, en la Carta 
Europea d’Autonomia Local del 15 d’octubre de 1985 ratificada per l’Estat espanyol l’1 
del març del 1989, en el seu article 10.3 estableix que “les entitats locals poden, en les 
condicions eventualment previstes a la llei, cooperar amb les entitats d’altres Estats”.  
Igualment, els Estatuts d’Autonomia de Catalunya de l’any 1979 i de 2006, com a 
normes institucionals bàsiques regulen les competències exclusives en règim local de la 
Generalitat de Catalunya.  
 
De caire sectorial, estatal tant la Llei 23/1988 de 7 de juliol de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo regula a l’article 20 que “la cooperació al 
desenvolupament que realitzen les CCAA i les entitats locals és expressió solidària de 
les respectives societats” i que “l’acció que les esmentades entitats en la cooperació al 
desenvolupament es basa amb els principis d’autonomia pressupostària i auto 
responsabilitat en el seu desenvolupament i execució” com la Llei 26/2001, Llei catalana 
de cooperació al desenvolupament aprovada per unanimitat pel Parlament de Catalunya 
el 17 de desembre, entén la cooperació al desenvolupament i la solidaritat 
internacional, com a bé públic global en la realització de la qual s'ha compromès la 
societat catalana. Una de les especificitats més importants del model català de 
cooperació que recull aquesta Llei, és la concepció de la intervenció pública com a 
complementària i impulsora de les iniciatives cíviques de solidaritat i de cooperació.  
 
També cal esmentar diversos pronunciaments internacionals sobre el rol important i 
creixent del paper dels municipis en el treball per la cooperació, la pau i els drets 
humans. Entre d’altres, la 1a Conferència Europea de Ciutats i Desenvolupament (1985) 
en les seves conclusions  es feia “una crida a les autoritats locals perquè donin suport i 
estimulin els intercanvis de cooperació Nord/Sud, junt amb les ONGD.  A la Carta de 
Berlín (1992) a través del document  “Iniciatives Locals pel Desenvolupament 
Sostenible”  i a la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (2000), 
document aprovat per més de 400 ciutats a tota Europa, entre d’elles un centenar de 
catalanes, es recull la solidaritat com un dret i la cooperació municipal com una 
obligació, la Declaració de París (2005) sobre l’eficàcia de l’ajuda es destaca el paper de 
les autoritats locals en la planificació del desenvolupament.  
 
Des de les institucions comunitàries, la Comunitat Europea (2013) publica una 
important comunicació adreçada al Parlament Europeu, al Consell , al Comitè Econòmic 
i Social Europeu i al Comitè de les Regions titulat Capacitació de les autoritats locals en 
els països socis en ares a la millora de la governabilitat i l’eficàcia dels resultats del 
desenvolupament.  
 
L’aprovació de la LRSAL suposa un intent de recentralització competencial de l’Estat 
espanyol que es fonamenta en una concepció centralista i uniforme, que en l’àmbit de  
l’acció exterior ens remet a moltes dècades pretèrites, i que d’aplicar-se suposaria una 
involució competencial del model de cooperació al desenvolupament dut des de l’àmbit 
local.  
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En conseqüència, i per tot això abans esmentat,  el Ple del nostre Ajuntament, reunit en 
sessió plenària 
 
ACORDA:  
 
Primer.- Considerar que la cooperació municipal al desenvolupament és un dels trets 
d’identitat del model català de cooperació al desenvolupament i de treball per la pau i 
valora positivament  la tasca duta a terme per les administracions locals en els darrers 
més de 25 anys de trajectòria.  
 
Segon.- En conseqüència expressar el nostre rebuig a la Llei 27/2013 de 27 de 
desembre de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (LRSAL) perquè tal 
com ha dictaminat el Consell de Garanties Estatutàries vulnera el nostre Estatut 
d’Autonomia que confereix competències exclusives a  la Generalitat en matèria de 
règim local, redueix les competències locals i afecta el principi de subsidiarietat.  
 
Tercer.- Continuar prestant la cooperació al desenvolupament des de l’àmbit local com 
a competència voluntària municipal. 
 
Quart.- DIFONDRE aquest posicionament al Govern de la Generalitat, al Parlament de 
Catalunya, a tots els Grups Parlamentaris, al Consell de Cooperació al Desenvolupament 
i al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 
 
La proposta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i l’abstenció 
dels regidors sr. Pinto (CiU) i sr.López Pousa (CiU).  
 
 
6.- MANIFEST DELS CÀRRECS ELECTES LOCALS D’AIGUAVIVA A FAVOR DEL 
DRET A DECIDIR DEL POBLE DE CATALUNYA I EN SUPORT A LA CONSULTA DEL 
9 DE NOVEMBRE. 
 
 
Conscients dels moments històrics que estem vivint com a país, i en tant que càrrecs 
electes locals que som o hem estat del nostre poble, els sotasignants volem manifestar 
el nostre ple compromís amb el procés que ens ha de conduir a exercir el dret a decidir 
el futur polític del nostre país i, en conseqüència, amb la consulta prevista pel proper 9 
de novembre.  
 
Aquest compromís, expressat reiteradament els darrers anys per l’Ajuntament 
d’Aiguaviva, a través del seu Ple municipal, deriva del nostre compromís amb  els valors 
democràtics, de la nostra convicció que en democràcia és la voluntat popular la que 
configura les lleis i les normes, que aquestes no poden mai coaccionar l’exercici  
democràtic, i de la constatació que una clara majoria de la ciutadania de Catalunya  
reclama poder decidir de manera democràtica, cívica i pacífica el futur polític del país.  
 
Aquesta reivindicació s’ha anat enfortint els darrers temps a mesura que la ciutadania  
catalana ha anat acumulant decepcions i greuges de part de les institucions de l’estat 
espanyol i també s’ha anat constatant la incapacitat d’aquest estat de reconèixer la 
seva pluralitat nacional interna. Lluny d’aquest reconeixement, que potser hagués 
facilitat un encaix còmode de la nació catalana en el marc espanyol, les institucions 
espanyoles i els seus principals partits polítics han optat per recentralitzar l’estat, 
incomplir els compromisos, laminar les competències catalanes, negar la nostra realitat 



 6 

nacional, atacar constantment eines tan vitals per la cohesió social del nostre país com 
la immersió lingüística a les escoles, o agreujar una situació de dèficit fiscal 
absolutament insostenible des d’un punt de vista econòmic i social.  
 
La sentència del tribunal Constitucional de 2010 que mutilava pilars bàsics del nou 
Estatut d’autonomia, va significar un punt d’inflexió en les relacions Catalunya-Espanya, 
posant de manifest que la voluntat de la ciutadania catalana expressada a les Urnes era 
secundària davant l’opinió d’un Tribunal, ja aleshores fortament desacreditat i fins i tot 
caducat. 
 
La manifestació del 10 de juliol de 2010 a Barcelona contra aquesta sentència, i 
sobretot la gran manifestació de l’11 de setembre de 2012 i la impressionant Via 
Catalana de l’11 de setembre del 2013, ambdues organitzades impecablement per 
l’Assemblea Nacional Catalana, varen significar l’eclosió de la voluntat molt majoritària 
de la societat catalana de poder decidir el futur polític de Catalunya, inclusa l’opció 
d’esdevenir un estat independent. A nivell polític-institucional, les eleccions al 
Parlament de Catalunya de novembre de 2012 varen generar una clara majoria 
compromesa amb un mandat democràtic inequívoc: organitzar un referèndum o 
consulta sobre el futur polític de Catalunya. A partir d’aquí, la Declaració de Sobirania i 
el dret a decidir del poble de Catalunya de 23 de gener de 2013, la creació del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir, o l’acord de 6 forces polítiques el 12 de desembre de 2013 
sobre el contingut i la data de la consulta, han anat configurant l'imprescindible full de 
ruta institucional per finalment, el 9 de novembre, posar la decisió sobre el futur polític 
del país en mans de la ciutadania, és a dir, perquè el poble català exerceixi finalment el 
seu dret a l’autodeterminació. 
 
Ara, a pocs mesos de la consulta, i pocs dies després de la negativa del Congrés de  
Diputats d’autoritzar-la, ens trobem en una fase decisiva del camí emprès amb força 
per la societat catalana. Una fase que precisa de la màxima unitat possible entre 
societat civil, institucions catalanes i partits polítics favorables a la consulta, és a dir, la 
conjuminació de l'energia popular i cívica amb la fermesa institucional i política-  
 
És en aquest context decisiu que les persones sotasignants, que som o hem estat 
electes locals d’Aiguaviva en l’etapa democràtica:  
 
• Manifestem que Catalunya és una nació, i que tota nació té dret a decidir el seu futur 
polític de manera lliure i democràtica.  
• Reafirmem el nostre compromís amb el Parlament de Catalunya i amb el Govern de la 
Generalitat, representants legítims del poble català, per tal que la consulta prevista pel 
proper 9 de novembre sigui una realitat.  
• Reconeixem l’important paper que el municipalisme català està jugant per tal de 
poder fer efectiu el nostre dret a decidir, i demanem als ajuntaments del nostre país, i 
en particular al d’Aiguaviva, la màxima col·laboració i lleialtat institucional per fer 
possible la consulta del 9 de novembre.  
• Fem una crida a que el desenllaç del procés cap a l’exercici del dret a decidir 
s’esdevingui en tot moment des de la defensa dels valors democràtics, del diàleg i de la 
cohesió social.  
• Cridem a la ciutadania a participar de manera activa, cívica i pacífica en aquest camí 
democràtic, decidint el proper 9 de novembre, des de la seva llibertat, el futur polític 
del nostre país.  
 
En conseqüència, i per tot això abans esmentat,  el Ple del nostre Ajuntament, reunit en 
sessió plenària 
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ACORDA: 
 
L’adhesió al present manifest, fent-lo arribar a la Presidència de la Generalitat, del 
Parlament de Catalunya i dels diferents Grups Parlamentaris.  
 
La proposta s’aprova amb el vot favorable de quatre regidors del PIA i l’abstenció 
dels regidors sr. Pinto (CiU) i sr.López Pousa (CiU).  
 
 
7.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA:  
 
No n’hi ha. 
 
 
8.- INFORMACIONS D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-7 abril: assisteix al pregó de la Festa major de Vilablareix. 
 
-17 de maig: assisteix a la inauguració de la fira de la ceràmica de Quart. 
 
-22 de maig: assisteix a la conferència de l’ambaixador de França a Espanya, sobre la 
repercussió del TGV Girona-París i les oportunitats de negoci amb França, a la càmera 
de comerç de Girona. 
 
-23 de maig: assisteix al sopar de la fundació Oncolliga al pavelló firal de Girona. 
 
-27 de maig: assisteix a la exposició de Roser Capdevila a l’espai Santa Caterina. 
 
-28 de maig: participa al Consell d’Alcaldes, que comptà amb l’assistència de Miquel 
Buch, president de la ACM. Afegeix que li va preguntar sobre el PUOSC, i li respongué 
“que jo de tu m’ho trauria del cap”. Al final, conclou dient que res d’inversions i que 
només es mantindrà la subvenció pel manteniment. 
 
-29 de maig: assisteix a la inauguració del tren turístic del Gironès, que surt del centre 
de visitants. 
 
-29 de maig: participa a la reunió de la Comissió especial de comptes municipal. 
 
-31 de maig: visita a la gent més gran del poble. 
 
-1 de juny: participa a la festa de la gent gran. 
 
-10 de juny: assisteix a l’Auditori, on té lloc l’entrega de les beques Jaume Casademont. 
 
-13 de juny: assisteix al sopar festa de fi de curs de l’escola. 
 
-18 de juny: assisteix al Teatre municipal de Girona, on té lloc la presentació del portal 
del Patronat de Turisme de la Diputació de Girona.  
 
-21 de juny: participa al dinar i entrega de trofeigs de la petanca. 
 
-21 de juny: assisteix al dia de la música a l’auditori de Girona. 
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-22 de juny: assisteix a la Festa dels Templers. 
 
-23 de juny: assisteix a la revetlla de Sant Joan. 
 
-25 de juny: participa a la reunió del consorci de la Crosa. Comenta que assumeix la 
presidència Vilobí i que Aiguaviva està al corrent de pagament.  
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES. 
 
No n’hi ha. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les dinou hores i 
disset 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 
    


