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SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA 
Data: 22 DE JUNY DE 2015 

 
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 (CiU)    
 Sr. Jordi Bohigas Maynegre (UMdC) 
                     
Secretari:  Sr. Ignasi Prádanos Duran 
 
A Aiguaviva, a vint-i-dos de juny de 2015. 
 
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 18 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 DE LA SESSIÓ ANTERIOR: 
 
Vista l’acta de la sessió extraordinària celebrada el dia 13 de juny de 2015, en la qual 
es va constituir aquest Ajuntament. 
 
Considerant que en el seu contingut, queden reflectits amb fidelitat la totalitat dels 
acords adoptats i opinions manifestades en el Ple; 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar-la. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
2.- CONEIXEMENT PER PART DEL PLE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS 
POLÍTICS I ELS SEUS PORTAVEUS: 
 
 
Es dona compte dels escrits presentats pels diferents grups polítics, de conformitat 
amb l’article 24 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
-PARTIT INDEPENDENT D’AIGUAVIVA. Portaveu: sr. JOAQUIM MATEU BOSCH. 
 
-ESQUERRA REPUBLICANA CATALUNYA-ACORD MUNICIPAL. Portaveu: sr. JOSEP 
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PINSACH RIERA. 
 
-CONVERGÈNCIA I UNIÓ.  Portaveu: sra. MONTSE BELMAR LÓPEZ. 
 
-UNIÓ MUNICIPAL DE CATALUNYA. Portaveu: sr. JORDI BOHIGAS MAYNEGRE. 
 
Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès. 
 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors presents. 
 
 
3.- ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES: 
 
“Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de 
les eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades 
el 24 de maig de 2015, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del 
Ple de la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat 
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió 
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més 20.000 
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de 
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els 
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Celebrar sessió ordinària com a màxim cada dos mesos. El mes d’agost no 
computarà a efectes d’aquest termini màxim. 
 
SEGON.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació”. 
 
 
El regidor sr. Pinsach pren la paraula i comenta que creu que s’hauria de definir. 
Afegeix que abans es feia cada 5 setmanes, i acaba preguntant si no es podria definir 
cada 5,6,7 o 8 setmanes. 
El sr. Alcalde respon dient que es procurarà fer en un ple com a màxim cada dos 
mesos, el dimecres o dijous, ja que hi ha els serveis de secretaria a l’Ajuntament, i en 
principi a les 19h, com es sol fer. 
Afegeix que fa 4 anys es varen estipular els dies concrets però és arriscat per temes 
d’agenda o coses que poden sorgir. En aquest cas, no passaran més de dos mesos, i si 
s’ha d’aprovar coses, es faria ple abans d’aquests dos mesos. 
 
El regidor sr. Pinsach respon que seran 5 plens a l’any, i que ells “pintaran” poc. 
Afegeix que és per això que no va aprovar les actes en la passada legislatura, i que 
una part del poble està a l’oposició i han de poder rebatre i debatre les coses. 
 
El sr. Alcalde conclou responent que els plens en la passada legislatura es feien cada 6 
setmanes, que no hi ha cap municipi dels habitants del nostre que faci ple cada mes, i 
acaba recordant que els regidors de l’oposició també poden proposar la convocatòria 
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de ple quan vulguin, i que la llei dona facilitats per això. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova amb el vot favorable dels tres regidors del PIA, 
del regidor de UMdC i la regidora de CiU, i el vot desfavorable dels regidors de 
ERC-AM. 
 
 
 
4.- DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE: 
 
Es posa en consideració del Ple, el Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015 que es 
transcriu a continuació: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
DECRET D’ALCALDIA 230/2015 

 

NOMENAMENT DE 1er i 2on TINENT D’ALCALDE. 

 
 
En  Joaquim Mateu i Bosch Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, en virtut 
de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.2 del reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, 
 
Tenint en compte que no estava constituïda la Junta de Govern en la legislatura que 
va concloure en data 13 de juny de 2015. 
 
Atesa la celebració de les eleccions municipals el dia 24 de maig de 2015, i havent-se 
procedit el dia 13 de juny a la constitució de la nova corporació Local,  
 

HE RESOLT: 

 
PRIMER.-  CESSAR el 1er tinent d’Alcalde, sr. Just Garcia Marcos. 
 
SEGON.- NOMENAR 1er Tinent d’Alcalde al  Regidor següent: 
 
1r. Tinent d’Alcalde: Jordi Bohigas Maynegre. 
 
Al Tinent d’Alcalde com a tal, el correspondrà, amb acceptació prèvia del càrrec, 
substituir a aquesta Alcaldia en la totalitat de les seves funcions en els casos  
d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les seves 
atribucions. 
 
TERCER.- NOMENAR  2on Tinent d’Alcalde a la Regidora següent: 
 
2on. Tinent d’Alcalde: Marta Vives Albertí.   
 
Al 2on Tinent d’Alcalde com a tal, li correspondrà, amb acceptació prèvia del càrrec, 
substituir a aquesta Alcaldia  en la totalitat de les seves  funcions en els casos  
d'absència, malaltia o impediment que l'impossibiliti per a l'exercici de les  seves 
atribucions al 1er Tinent d’Alcalde 
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QUART.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple de la corporació en la 
primera sessió que celebri, notificant-la a més personalment als designats, que es 
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució 
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde. 
 
 
L’Alcalde        Davant meu, 
        El Secretari, 
 
 
Joaquim Mateu i Bosch     Ignasi Prádanos Duran 
Aiguaviva, 15 de juny de 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 

Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès. 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors presents. 
 
 
 
5.- DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE 
LA CORPORACIÓ (REGIDORIES): 
 
Es posa en consideració del Ple, el Decret de l’Alcaldia de 15 de juny de 2015 que es 
transcriu a continuació: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
DECRET DE L’ALCALDIA 229/2015 

 

REGIDORIES 

 

En  Joaquim Mateu i Bosch,  Alcalde-President de  l'Ajuntament  d’Aiguaviva, 
celebrades les eleccions locals el passat dia 24 de maig de 2015, atesa la sessió 
constitutiva de l’Ajuntament de data 13 de juny de 2015, en ús de les facultats que li 
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43,44, 45 i 51 del Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, 
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, 
 

HE RESOLT: 

 
PRIMER.-  Adscriure els regidors a les següents àrees deixant sense efectes les 
regidories establertes anteriorment  
 
Regidor: Sr. Jordi Bohigas Maynegre 
 
ÀREA de CULTURA, ESPORTS, JOVENTUT I FESTES, PROMOCIÓ ECONÒMICA. 
 
Regidor: Sra. Sílvia Gómez Mestres 
 
ÀREA de NOVES TECNOLOGIES, D’ENSENYAMENT, SERVEIS SOCIALS I FAMÍLIA. 
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Regidor: Sra. Marta Vives Albertí 
 
ÀREA d’HISENDA, MEDI AMBIENT, OBRES I SERVEIS , CAMINS, TURISME i GENT 
GRAN. 
  
Regidor: Sr.Alcalde 
 
ÀREA GOVERNACIÓ, URBANISME, SANITAT. 
 

SEGON.- De  la present resolució se'n donarà compte al Ple  de  la corporació en la 
primera sessió que celebri, notificant-la personalment als designats, que es 
considerarà acceptada tàcitament, llevat manifestació expressa; i remetre la Resolució 
de nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en el mateix, 
igualment publicar la Resolució en el taulell d’anuncis de l’Ajuntament, sense perjudici 
de la seva efectivitat des del dia següent de la signatura de la Resolució per l’Alcalde. 
 
L’Alcalde        Davant meu, 
        El Secretari, 
Joaquim Mateu i Bosch     Ignasi Prádanos Duran 
 
Aiguaviva, 15 de juny de 2015 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
Aquesta Alcaldia proposa al ple que ho doni per entès. 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors presents. 
 
 
6.- NOMENAMENT DEL TRESORER/A: 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 
24 de maig de 2015, és necessari nomenar el tresorer de la corporació. 
 
L’Alcaldia-Presidència d’aquest Ajuntament proposa al ple de la Corporació, prendre el 
següent ACORD: 
 
PRIMER.- Designar a la regidora sra. Marta Vives Albertí com a tresorera de 
l’Ajuntament d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- Rellevar-la de l’obligació de prestar fiança i establir que la resta de regidors 
seran responsables solidàriament del resultat de la gestió. 
 
TERCER.- Facultar-la per a la gestió dels comptes bancaris de l’Ajuntament i 
autoritzar per a la disposició de fons la seva signatura, la qual serà sempre necessària 
juntament amb la de l’alcalde i la del secretari-interventor. 
 
QUART.- Notificar aquesta resolució a l’interessada. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova amb el vot favorable dels tres regidors del PIA, 
del regidor d’ UMdC i la regidora de CiU, i l’abstenció dels regidors de ERC-
AM. 
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7.- DESIGNACIÓ MEMBRES COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES: 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 
24 de maig de 2015, és necessari determinar la composició de la comissió especial de 
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis, 
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 
del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, 
aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local 
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial 
decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà 
integrada pels membres següents: 
 

- President: L’alcalde o regidor en qui delegui. 
 

- Vocals:  
 

• Un membres representant del grup polític municipal PIA. 
• Un membre representant del grup polític municipal ERC-AM 
• Un membre representant del grup polític municipal CiU 
• Un membre representant del grup polític municipal UMdC 

 
- Secretari: El secretari de la corporació. 

 
SEGON.- Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin 
els seus representants a la comissió especial de comptes mitjançant un escrit del 
portaveu adreçat a l’alcalde. 
 
S’acorda que la representant del grup municipal PIA sigui la sra. Marta Vives 
Albertí, la sra. Montse Belmar López pel grup municipal CiU, i el sr. Jordi 
Bohigas Maynegre pel grup polític municipal UMdC. 
El sr. Pinsach, portaveu del grup municipal ERC-AM, manifesta que ja 
informarà més endavant qui serà el seu membre representant. 
 
 
 
8.- NOMENAMENT REPRESENTANTS EN ÒRGANS COL.LEGIATS. 
 
 
Aquesta Alcaldia proposa al Ple que adopti l’acord d’aprovar la proposta. 
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Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 
24 de maig de 2015, és necessari nomenar els representants de la corporació en els 
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa 
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Nomenar representants de la corporació: 
 

- Consell Escolar: Sílvia Gómez Mestres. 
- Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de les Comarques de Girona: 

Marta Vives Albertí 
- Agrupació de Defensa Forestal: Marta Vives Albertí 

 
SEGON.- Notificar aquesta resolució a les persones interessades. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova amb el vot favorable dels tres regidors del PIA, 
del regidor d’UMdC i la regidora de CiU, i l’abstenció dels regidors de ERC-AM. 
 
 
 
9.- INDEMNITZACIONS MEMBRES CORPORACIÓ, ÒRGANS COL.LEGIATS I 
DIETES PLENS. 
 
Un cop constituït el nou Ajuntament el 13 de juny de 2015, com a conseqüència de les 
eleccions locals convocades pel Reial decret 233/2015, de 30 de març, i celebrades el 
24 de maig de 2015, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions, 
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació 
econòmica dels grups polítics municipals. 
 
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de 
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat 
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre. 
 
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
PRIMER.- Establir a favor dels membres de la corporació (que no tenen dedicació 
exclusiva ni dedicació parcial) el següent règim d’indemnitzacions en concepte 
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
corporació de què formin part: 
 

- Per assistència a les sessions del Ple: 100€. 
- Per assistència a les sessions de la comissió especial de comptes: 50€. 
- Per assistència a les sessions del Consell de Govern Municipal: 300€. 
- Per assistència a les sessions del consell d’alcaldes del Consell Comarcal 

(sempre que no es rebi indemnització per part d’aquest organisme): 300€  
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SEGON.- Establir a favor de tots els membres de la corporació el dret a ser 
indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, prèvia 
acreditació documental d’aquestes. 
 
TERCER.- Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació. 
 
QUART.- Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de 
la corporació. 
 
 
El sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que no ho entén, que abans es feien juntes 
de govern, i que no està d’acord en pagar per anar al Consell Comarcal. Manifesta que 
ha de pagar qui ho convoqui. 
Afegeix que no s’especifica quants Consells de Govern municipals es faran, que es pot 
fer cada dia, 3 o una cada mes. Li agradaria saber quantes es faran, comenta. 
 
El sr. Alcalde li respon que tot això ve de que la llei va canviar i no es poden fer 
indemnitzacions fixes com es venia fent. Però els regidors, comenta, tenen una 
dedicació i responsabilitat pels seus càrrecs. 
Els consells de govern municipal es convocaran quan faci falta per la feina, comenta, 
però segur que no seran cada dia.  
Repeteix que no es poden establir indemnitzacions fixes, i que “això”, referint-se a la 
proposta d’acord, està d’acord amb la llei. 
 
El sr. Pinsach contesta que ell no diu que no estigui d’acord (amb la llei), que diu que 
s’especifiqui quines indemnitzacions cobrarà cada regidor. Partir d’una base, ja que la 
gent vol saber quina indemnització tindrà cada regidor. 
 
El sr. Alcalde li respon que es veurà sobre la marxa, però anirà semblant als imports 
que hi havia fa 4 anys. La idea és aquesta, diu, ja que no es pot fer com es feia 
anteriorment. 
 
El sr. Pinsach, en relació a la indemnització per assistència al consell d’alcaldes 
pregunta si és la gent d’Aiguaviva qui ho ha de pagar, que és una cosa estranya. 
El sr. Alcalde li respon que també pot renunciar al cobrament de la indemnització i que 
en la proposta d’acord ja es posa que només es cobraria en cas de que el consell 
comarcal no aboni res. Segueix comentant que les reunions del consell comarcal 
també hi ha una feina a fer, unes actes a llegir, i temes que s’han d’estudiar. Temes, 
diu, que afecten a l’Ajuntament. 
Conclou dient que ja veurem si ho apliquem. 
 
Per últim, el sr. Pinsach fa ús de la paraula per preguntar sobre el segon punt de 
l’acord, de “despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec”.  
 
El sr. Alcalde li respon que són despeses efectives en l’exercici del càrrec, en 
representació de l’Ajuntament, com per exemple el pàrquing. 
 
El sr. Pinsach li respon al sr. Alcalde que ell ja cobra per fer una feina, que ho troba 
il.lògic. 
 
El sr.Alcalde li pregunta al sr.Pinsach que si has d’anar a Barcelona per un acte de 
l’Ajuntament, t’ho has de pagar tu. 
Afegeix que creu que si algú fa un desplaçament per l’ajuntament, creu que ha de 
tenir les indemnitzacions. 
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El sr. Pinsach li comenta al sr. Alcalde que anar a una presentació d’un llibre que no 
tingui res a veure amb Aiguaviva, ningú li imposa anar-hi. Que no ho han de per que 
pagar els vilatans d’Aiguaviva, i que només té sentit si és a representar o defensar 
l’Ajuntament. 
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula i pregunta que hi entra en aquestes 
despeses, si totes aquestes visites estan justificades i es fan en consens. 
 
El sr. Alcalde li respon que inclou quilometratge, pàrquing, dietes, i que es poden 
decidir en consens, que no té cap problema. 
Conclou dient que el poble ha votat, i que ells com a oposició ja els hi faran saber els 
actes que assisteix. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
tres regidors del PIA, del regidor d’ UMdC i els vots desfavorables de la 
regidora de CiU i dels regidors de ERC-AM. 
 
 
 
10.- DELEGACIONS D’ATRIBUCIONS DEL PLE A L’ALCALDIA: 
 
 
Vist allò que disposa l’art. 22.4 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases 
de règim local (modificat per la Llei 11/1999 de 21 d’abril), i art. 52.4 del text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril), 
l'article 51 del Reglament  d'Organització, Funcionament  i  Règim  Jurídic  de  les  
entitats  locals,  Real Decret 2568/1986  de 28 de novembre , en quant a possibilitat 
del ple de delegar l’exercici de les seves atribucions a l’Alcalde. 
 
Atès que per aconseguir una gestió més eficaç i àgil en  l'organització  municipal,  
caldria  realitzar   algunes   delegacions d'atribucions  del  Ple  a l’Alcaldia, es proposa 
al  Ple  de  la corporació, prendre els següents ACORDS: 
 
PRIMER.- Delegar a favor de l’Alcaldia les atribucions següents: 
 

A) Exercir les accions administratives i judicials, i també declarar la lesivitat dels 
actes administratius emanats dels òrgans de l’ajuntament. 

B) La concertació de les operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, 
en cada exercici econòmic, no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del 
pressupost. 

C) Les contractacions i les concessions de tota mena quan el seu import superi el 
10% dels recursos ordinaris del pressupost i, en qualsevol cas, els 
6.000.000,00 euros, i també els contractes i les concessions plurianuals quan 
la seva durada  sigui superior a quatre anys i els plurianuals de menor 
durada quan l’import acumulat de totes les anualitats superi el percentatge 
indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici i a la 
quantia assenyalada, EXCEPTE en els casos en els quals es requereix un 
quòrum de majoria absoluta ( 47.2 L 7/1985): 

  
 - Concessió de béns i serveis per més de 5 anys, sempre que la seva quantia 
excedeixi del 20 % dels recursos ordinaris del pressupost. 

 - Alienació de béns quan la seva quantia excedeixi el 20 % dels recursos 
ordinaris del pressupost. 
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D) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan el Ple sigui competent per a la 
seva contractació o concessió, i quan encara no estiguin previstos en els 
pressupostos. 

E) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost i en tot cas quan sigui superior a 3.000.000 euros i 
també  les alienacions patrimonials quan es superi aquesta quantitat i 
l’alienació dels béns declarats de valor històric o artístic sigui quin sigui el seu 
valor, excepte si superen el 20% dels recursos ordinaris del pressupost, cas en 
que es requereix la majoria absoluta. 

  
 
SEGON.- Aquestes  delegacions comprenen la realització de les  actuacions 
corresponents de manera genèrica. 
 
La proposta d’acord s’aprova amb el vot favorable dels tres regidors del PIA i 
del regidor d’ UMdC, l’abstenció de la regidora de CiU, i el vot desfavorable 
dels regidors de ERC-AM. 
 
 
 
11.- ACORD D’APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL 
D’AIGUAVIVA: 
 
Atès el projecte de Reglament Orgànic Municipal d’Aiguaviva, que té l’objectiu de 
regular el règim organitzatiu i de funcionament d’aquest Ajuntament. 
 
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple 
de la Corporació amb caràcter indelegable, a tenor de l’article 52.2 d) i el procediment 
està establert en l’article 178 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.  
 
Atesa la majoria absoluta necessària que disposa l’article 47.2.f de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següents ACORDS: 
 
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT el Reglament Orgànic municipal d’Aiguaviva. 
 
SEGON.- SOTMETRE a informació pública aquest acord d'aprovació inicial amb 
publicació al BOP i al tauler d’edictes de l’Ajuntament, per a la formulació de 
reclamacions i al.legacions, durant el termini de trenta dies comptats a partir del 
següent al de la publicació del corresponent anunci en el BOP. 
En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l'acord inicial esdevindrà 
definitiu.” 
 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula per comentar que el seu vot és 
desfavorable ja que es va convocar el ple divendres, i que ha estat a la piscina, i que 
la celebració d’aquest ple aquest dia i hora l’ha “partit” pel mig. 
 
El sr. Alcalde li respon que en tot cas el reglament estarà a exposició pública, i per 
altra banda, el ple només es podia fer avui, i fa referència a la baixa del sr. Secretari 
durant unes setmanes a partir de finals d’aquesta setmana. 
En relació a la piscina, comenta que avui s’ha obert de nou, i que no es va poder fer 
abans per un problema de seguretat, del socorrista. 
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El sr. Pinsach fa ús de la paraula i pregunta qui ha fet el ROM (Reglament Orgànic 
municipal), i el sr. Alcalde respon que els serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament. 
Llavors el sr. Pinsach pregunta per la intervenció dels membres de l’equip de govern, i 
el sr. Alcalde respon afirmativament, i que a tots se’ls havia enviat, fins i tot a una 
regidora que es trobava fora del país per compromisos laborals. 
 
El sr.Pinsach comenta que està totalment en contra d ela proposta d’acord, que una 
cosa que havia de ser per anys, i que es faci en caràcter particular. 
Conclou comentant que el ple està mal convocat i que podria ser impugnat. El sr. 
Alcalde dona la paraula al sr. Secretari, qui respon que el ple fou convocat i notificat 
dijous als regidors, i que el divendres i dissabte són dies hàbils, per tant, està ben 
convocat. 
El sr. Pinsach llavors respon que el dissabte l’Ajuntament està tancat. 
 
El sr. Pinsach acaba dient que el ROM quedarà “aquí” i que és millor fer-lo entre tots. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable dels 
tres regidors del PIA i del regidor d’UMdC, i els vots desfavorables de la 
regidora de CiU i dels regidors de ERC-AM. 
 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les divuit hores i 
trenta-set 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 
    


