
  

SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE 
Data: 28 d’ABRIL DE 2016 

 
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-vuit d’abril de 2016. 
 
A la Sala de Plens de la Casa de la Vila, i sota la Presidència de l’Alcalde, Sr. Joaquim 
Mateu i Bosch, es reuneixen els membres del Consistori esmentats anteriorment, amb 
l’assistència de tots ells. 
 
A les 19 hores, havent-hi quòrum suficient, la Presidència obre la sessió per tractar i 
debatre els punts que figuren en l'Ordre del Dia: 
 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DEL PLE ORDINARI CELEBRAT EL DIA 2 DE MARÇ 
DE 2016.  
 
Vista l’acta de la sessió ordinària celebrada el dia 2 de març de 2016. 
 
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. 
 
S’acorda la rectificació en l’acta del ple municipal del dia 2 de març de 2016 
en relació al vot emès per la regidora Carme Simon en el primer punt, on va 
votar favorablement, i constava el contrari.  
 
L’acta s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres regidors del PIA 
i el regidor d’UMdC, l’abstenció de la regidora d’ERC-AM, i el vot en contra de la 
regidora de CiU i del regidor d’ERC-AM. 
 
 
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 66/2016 (26 de febrer de 2016) fins el número 145/2016 (22 d’abril 
de 2016). 
 
 
Es pren coneixement per part de tots els regidors i regidores presents, 
excepte la regidora de CiU, que vota desfavorablement. 
 
 
3.- DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015. 
 
VISTA la liquidació del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici 2015, 
aprovada per resolució d’Alcaldia de data 2 de març de 2016. 

ATÈS que l’article 193.4 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals 
estableix que de la liquidació, una vegada aprovada, ha de donar-se compte al Ple de 
l’entitat local en la primera sessió que celebri. 

Per part de la regidoria d’Hisenda es proposa al Ple: 

QUE ES DONI PER ASSABENTAT de la resolució de l’alcalde núm. 70/2016, de 2 de 
març de 2016, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva corresponent a l’exercici de 2015, del següent tenor literal: 

1. La liquidació posa de manifest, respecte al pressupost de despeses i per a cada partida 
pressupostària, els crèdits inicials, les seves modificacions i els crèdits definitius, les despeses 
autoritzades i compromeses, les obligacions reconegudes, els pagaments ordenats i els 
realitzats. 
 
2. Respecte al pressupost d’ingressos, i per a cada concepte, la liquidació posa de manifest les 
previsions inicials, les seves modificacions i les previsions definitives, els drets reconeguts i 
anul·lats, i la recaptació neta. 
 
3. L’article 93.2 del RD 500/90 determina que, com a conseqüència de la liquidació del 
pressupost, s’hauran de determinar: 
 

• Els drets pendents de cobrament i les obligacions pendents de pagament el 31 de 
desembre 

• El resultat pressupostari de l’exercici 
• Els romanents de crèdit 
• El romanent de tresoreria 

 
4. L’article 165.1 del Text refós 2/2004 de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de 
les hisendes locals, estableix que el pressupost general atendrà el compliment del principi 
d’estabilitat en els termes previstos a la LGEP. 
Les entitats locals, d’acord amb l’article 19 de la LGEP, en l’àmbit de les seves competències, 
ajustaran els seus pressupostos al compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària entès 
com la situació d’equilibri o superàvit computada al llarg del cicle econòmic, en terme de 
capacitat de finançament d’acord amb la definició continguda en el Sistema Europeu de 
Comptes Nacionals i Regionals.  
 
5. S'ha complert el que estableixen els articles 92 a 105 del RD 500/1990, de 20 d'abril, segons 
el qual es desenvolupa el capítol primer del títol sisè de la LRHL, en matèria de pressupostos. 

Per tant,  



  

RESOLC: 

1. APROVAR la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que en termes consolidats figura a 
la part d’antecedents i que s’adjunta en annex amb el corresponent detall i documentació 
preceptiva, d’acord amb el Text refós 2/2004, de la llei 39/88 de hisendes locals. 
 

2. INFORMAR-NE el Ple en la primera sessió que hi hagi. 

 

3. TRAMETRE una còpia de la liquidació del pressupost a la Delegació Territorial del Govern de 
la Generalitat i a la Delegació Provincial d’Hisenda. 

 
Es donen per assabentats els tres regidors del PIA i el regidor d’UMdC, amb 
l’abstenció de la regidora d’ERC-AM, i el vot en contra de la regidora de CiU i 
del regidor d’ERC-AM. 
 
 
4.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 3/2016 
 
 
Atès que es preveu la adjudicació de la construcció de dos blocs de nínxols al Nou 
Cementiri municipal per un import de 30.737,35€€ (IVA inclòs), i que la partida 
pressupostària 2016.164.60900 “Nou Cementiri Municipal” no disposa de crèdit 
suficient. 
 
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 3/2016 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb Romanent de tresoreria 
general  el detall del qual és el següent: 
 
 
Pro
g 

Eco.  Import 

164 60900 Nou cementiri municipal 8.500,00 € 
  TOTAL 8.500,00  € 

 
 

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 regidora sra. Vives fa ús de la paraula per comentar que es disposa de 22.000€ en 
la partida pressupostària però que falten 8.000€ per poder adjudicar els mòduls dels 
nínxols del cementiri. 



  

 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
5.- ACORD APROVACIÓ CRÈDIT EXTRAORDINARI 4/2016 
 
 
Vist l’expedient número 1/2014, referent a la modificació de crèdits del pressupost de 
despeses mitjançant crèdit extraordinari. 

  ANTECEDENTS 

 
Per Decret de l’Alcaldia 140/2016 de 21 d’abril  s’inicia l’expedient per a l’aprovació de 
la modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari com a conseqüència de noves 
despeses que s’han previst realitzar per a aquest exercici econòmic, sense que es 
puguin demorar al proper, com a conseqüència dels motius següents:  
 

• Substitució centraleta telefonia de les oficines ajuntament per una centraleta 
tecnològicament més actual segons pressupost detallat. 

• Substitució d’un vehicle de la flota municipal per un vehicle model Nissan 
NT400 Cabstar YD25K3 amb cabina abatible segons pressupost detallat.  

 
Atès que per dites despeses no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la 
Corporació,  i considerant que es disposa dels mitjans de finançament necessaris que 
preveu  la legislació vigent. 

                                   FONAMENTS DE DRET 

 
1. La normativa jurídica està recollida fonamentalment a l’article 177 del Reial decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de 
les hisendes locals (TRLRHL), i als articles 34 a 38 del Reial Decret 500/1990. 

2.  Segons la normativa d’hisendes locals i el RD 500/90, quan s'hagi de realitzar 
alguna despesa que no pugui demorar-se fins a l'exercici següent i en el pressupost de 
la corporació no hi hagi crèdit, o sigui insuficient o no ampliable, el president ha 
d'ordenar la incoació de l'expedient de concessió de crèdit extraordinari o de 
suplement de crèdit. 

El finançament es pot realitzar a càrrec del romanent líquid de tresoreria, amb nous o 
majors ingressos recaptats sobre els totals previstos en el pressupost corrent i 
mitjançant anul·lacions o baixes de crèdits de despeses d'altres partides no 
compromeses del pressupost vigent, les dotacions de les quals s'estimin reduïbles 
sense pertorbació del respectiu servei. Excepcionalment, per aplicació de l’article 
117.5 TRLRHL, també mitjançant operacions de crèdit amb els requisits que 
s’estableixen al precepte de referència. 

3. Segons els articles 22.2.e i 47 de la Llei 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 
bases del règim local, l’aprovació de la modificació del pressupost es competència del 
Ple de l’Ajuntament per majoria simple. 

4. Cal tenir en compte l’article 165.1 del TRLRHL, amb relació als articles 3 i 11 de la 
Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera (LOEPSF). 



  

Per tant, 

 
PROPOSO al Ple l’adopció de l’acord següent: 
 
PRIMER.-Aprovar l’expedient de crèdit extraordinari número 4/2016, que cal finançar  
mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals. 
 
Per poder atendre les despeses detallades, per a les quals la consignació és inexistent 
en el pressupost ordinari actual, cal tramitar l’expedient de crèdit extraordinari que 
s’ha de finançar  mitjançant  romanent de tresoreria per a despeses generals del 
pressupost vigent de la corporació, amb subjecció a les disposicions vigents i d’acord 
amb el següent detall: 
  
Despeses que cal finançar: 
 
1/ Crèdits extraordinaris: 

 

Partida Nom Proposta de consignació 

920 62400 Vehicle per flota municipal  20.700,00€ 

926 62300 Centraleta telefonia  5.203,00€ 

 

Total altes crèdits :  25.903,00€ 

 
Finançament que es proposa: 
 
1/ Romanent líquid de tresoreria: 
 

Romanent líquid de tresoreria no afectat i disponible: 25.903,00€ 

 
 
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. En cas que no es presentin 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.   

 
La regidora sra. Vives fa ús de la paraula per comentar que aquest crèdit 
pressupostari es destinarà a la compra d’un vehicle municipal i una nova centraleta 
telefònica. Pel que fa a la centraleta, diu, en any i mig quedarà pagada perquè hem 
regularitzat el cost de les línies. 
El regidor sr. Pinsach pregunta pel model de vehicle que es comprarà. 
El sr. Alcalde li respon que serà un vehicle Nissan, camió plataforma. El sr. Pinsach 
comenta que creu que valdria la pena posar una pluma/ganxo al vehicle, que valdria la 
pena tenir-ho previst. Posa seguidament l’exemple de Vilablareix, i la camioneta que 
tenen. 
El sr. Mateu li respon que la grua eren quasi 10.000€, i pel que fa a Vilablareix, s’ha 
de tenir en compte que té 7-8 persones a la brigada, i que no ens podem comparar 
depèn de amb quin ajuntament. Afegeix que la substitució donarà més capacitat, i que 
aquí sol dur el vehicle una sola persona. 
 



  

La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
6.- ACORD APROVACIÓ EXPEDIENT SUPLEMENT DE CRÈDIT 6/2016. 
 
 
Atès que es preveu la licitació de la urbanització dels exteriors del Nou Cementiri 
municipal d’Aiguaviva per un import de 67.612,57€ (IVA inclòs), i que la partida 
pressupostària 2016.164.63100 no disposa de crèdit suficient. 
 
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 3/2016 del 
pressupost de despeses de la Corporació, finançat amb Romanent de tresoreria 
general  el detall del qual és el següent: 
 
 
Pro
g 

Eco.  Import 

164 63100 Urbanització exteriors Nou cementiri  41.565,17 € 
  TOTAL 41.565,17  € 

 
 

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 regidora sra. Vives comenta que la proposta és per poder fer les obres dels 
exteriors del cementiri nou. Que es disposa d’una subvenció de 26.000€, però sent 
l’import de 67.000€, ens falten els 41.000€. 
El sr. Alcalde afegeix que esperem que en la licitació hi hauran ofertes a la baixa, i 
sobrarà alguna quantitat si això es produeix. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
7.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA N. 89/2016, DE DATA 15 DE MARÇ, 
PEL QUAL S’APROVA INICIALMENT EL “PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA 
SOSTENIBLE DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA –FEBRER 2016-, I ACORD 
D’APROVACIÓ DEFINITIVA D’AQUEST. 
 
 



  

Vist el decret d’Alcaldia número 89/2016, de data 15 de març, pel qual s’aprova 
inicialment el “Pla d’acció per a l’energia sostenible de l’Ajuntament d’Aiguaviva –
Febrer 2016-“. 
 
Atesa l’adhesió al pacte d’Alcaldes per part de l’ajuntament d’Aiguaviva, mitjançant 
acord plenari de data 3 de setembre de 2015. El pacte consisteix en el compromís de 
les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de 
reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i 
relacionades amb les fonts d’energia renovables.  
 
Atès que resultat del pacte és obtenir una eina programàtica que permeti establir la 
política energètica a seguir fins al 2020. Aquesta eina ha de permetre establir les 
bases d’aquelles accions i mesures tècniques i econòmiques que caldrà desenvolupar 
per part del municipi. 
 
Vist el Pla i els antecedents, inventari de referència d’emissions d’Aiguaviva, el Pla 
d’Acció, de participació i comunicació, de seguiment, i la proposta de pla d’inversions. 
 
Atès que el període d’exposició pública del pla ha acabat, sense la presentació 
d’al·legacions al respecte. 
 
Per tot l’exposat, es proposa al ple l’adopció dels següents ACORDS: 
 

PRIMER.- RATIFICAR la resolució d’Alcaldia 89/2016, de data 15 de març pel qual 
s’aprova inicialment el “Pla d’acció per a l’energia sostenible de l’Ajuntament 
d’Aiguaviva –Febrer 2016-“. 
 
SEGON.- APROVAR definitivament el “Pla d’acció per a l’energia sostenible de 
l’Ajuntament d’Aiguaviva –Febrer 2016-“. 
 
TERCER.- Comuniqui’s aquesta resolució a la Diputació de Girona, el Consell 
Comarcal  i al CILMA. 
 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.- ACORD MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT REGULADOR DEL SERVEI DE 
PISCINA MUNICIPAL. 
 
Examinat el Reglament regulador del servei de Piscina Municipal, publicada la seva 
aprovació definitiva i text definitiu en el BOP de Girona n.125 de data 28 de juny de 
2012. 
 
Amb la intenció de millorar i d’adaptar el seu redactat a la situació i circumstàncies 
actuals. 
 
Atès que la competència per a l'aprovació de les Ordenances i reglaments és del Ple 
segons l'art. 22 d) de la Llei de Bases de Règim Local (Llei 7/1985, de 2 d’abril) i l’art. 
52 de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 
d’abril). 
 
Es proposa al Ple que adopti el següent acord: 
 



  

PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació del Reglament regulador del servei 
de piscina municipal, en els termes que figuren a continuació: 
 
Afegir en l’article 9, “obligacions d’usuaris”, el següent punt: 
 
-Els nens i nenes menors de 10 anys, i sempre sota la tutela de l’adult responsable, 
hauran de fer ús de sabatilles de bany, peücs o mitjons de làtex, per a evitar 
possibles lesions cutànies provocades per la fricció amb el material rugós dels 
elements de la piscina municipal que asseguren resistència a la lliscabilitat.  
 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per el termini 
de trenta dies hàbils, amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest 
acord quedarà elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-ne 
seguidament el text íntegre de la modificació aprovada per a la seva eficàcia. Durant 
el període d’exposició pública, els interessats podran examinar l’expedient i presentar-
hi les reclamacions que estimin oportunes” 
 
 
El sr. Mateu fa ús de la paraula i comenta a la resta de regidors que ja coneixen del 
problema, que es deu al terra, que és rugós per seguretat, i que així es podran evitar 
queixes, denúncies, etc.. 
La regidora sra. Belmar fa ús de la paraula i explica que el seu vot és contrari ja que 
no ho troba just, que creu que es podria sol.lucionar d’una altra manera. Afegeix que 
ella creu que la neteja dels primers anys ha influenciat, fent ús de salfumant i la 
netejadora “karcher” ha influït. I ara, diu, rasca. 
El sr. Alcalde li respon que no és l’opinió dels tècnics, i que molts Ajuntaments tenen 
aquesta situació en les seves piscines, i que ho posen en els seus cartells. 
El sr. Pinsach fa ús de la paraula i comenta que està d’acord amb el tema de la neteja 
i dels tractaments que ha dit la regidora sra. Belmar. Afegeix que ha de ser rugós però 
si agafes la primera rajola i la d’avui, no és la mateixa. Seguidament comenta que 
enlloc de posar-ho a ordenances, posaria cartells i aconsellaria fer-ho d’aquesta 
manera. 
El sr. Alcalde respon que tampoc farem de policia, que això estarà a l’ordenança però 
també constarà en el plafó i s’informarà a la gent quan es doni el carnet a les oficines 
municipals. Acaba dient que hem tingut denuncies per aquest tema, i això comporta 
una feina a l’Ajuntament. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA i el regidor d’UMdC, l’abstenció dels regidors d’ERC-AM i el vot 
desfavorable de la regidora de CiU. 
 
 
9.- ACORD MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL N.39 REGULADORA DE LA 
TAXA PEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL. 
 
 
Examinada l’Ordenança Fiscal n.39: reguladora de la taxa pel servei de piscina 
municipal. 
 
Atès l’article 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del 
Règim Local, l’article 178 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, per el que 
s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya, i l’article 63 



  

del Decret 179/1995, de 13 de juny, per el que s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i serveis de les Entitats Locals. 
 
Per part de l'Alcaldia es proposa al Ple que adopti el següent ACORD: 
 
 
PRIMER.- Aprovar provisionalment la modificació de l’article 5 –quota tributària-, 
amb la següent redacció: 
 
Article 5. Quota tributària 
 
La quantia de la taxa es determinarà aplicant les tarifes següents: 

 
 
-Els nens i nenes fins a cinc anys tindran entrada gratuïta. 
 
-Lots d’un mínim de 6 entrades, per a dies laborables tindran una quantia de 4€ i 7€ 
en cas de dies festius. 
 
-Els abonaments per a nens i nenes integrants d’un casal, esplai o anàleg, d’entre 10 i 
25 membres, tindran una quantia de 3€ per nen/a.  
2,5€ en el cas de més de 25 membres. 
 
-Es podran aplicar subvencions en casos concrets i amb l’adient justificació. 
 
-Cursets de natació i activitats aquàtiques: 
 
 

Modalitats d’accés a la 
piscina 

Empadrona
ts 

Treballadors  del 
Municipi 

No 
empadronat

s 
  Familiars 

d’empadronats i afins. 
 

  Residents temporals 
no empadronats 

 

Abonament familiar amb fills 
fins a 16 anys per tota la 
temporada  

109,00  150 220 

Complement abonament 
familiar per majors de 16 
anys. Fills i ascendents. 

24 30 45 

Abonament  individual per 
tota la temporada (majors de 
16 anys) 

62 85 120 

Abonament individual de 5-16 
anys. 

47 65 100 

Entrada  única dies laborables 6 6 6 
Entrada  única dies festius 9 9 9 
Entrada dies feiners de 13-
15h 

2 3 3 



  

 
 
SEGON.- Sotmetre a informació pública l'acord d'aprovació provisional, per un 
termini de 30 dies hàbils (comptats des del dia següent a la publicació de l’anunci en 
el BOP), amb el benentès que, si no es presenta cap al·legació aquest acord quedarà 
elevat definitiu, sense necessitat d’adoptar-ne cap d’altre, publicant-se seguidament 
el text íntegre de la  Ordenança o modificació aprovada per a la seva eficàcia. 
 
El regidor sr. Bohigas fa ús de la paraula per comentar, referent a la proposta que 
s’ha decidit amb l’equip de govern mantenir els preus i incloure dues modalitats més. 
S’introdueix un abonament per a joves (5-16) i una entrada per poder fer un 
capbussó al migdia (de 13-15h) que no sigui la entrada dels dies feiners. 
Respecte a una possible tarifa “integrada” amb altres piscines municipals, el regidor 
sr. Bohigas comenta que hi estan treballant, que el tema estava avançat però Fornells 
ha canviat d’opinió, i a més, ara s’inclou a Quart (3.500 habitants). Afegeix que 
inicialment la idea era alumnes de l’institut, que tenien carnet d’una piscina municipal 
dels pobles interessats, i que la idea era fer estadística dels moviments, de cara als 
anys posteriors. 
 
La proposta d’acord s’aprova per majoria absoluta amb el vot favorable de tres 
regidors del PIA, el regidor d’UMdC, la regidora de CiU, la regidora d’ERC-AM ,i 
l’abstenció del regidor d’ERC-AM. 
 
 
10.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA 
 
10.1: ACORD APROVACIÓ CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE 
DESFIBRIL.LADORS DE L’AJUNTAMENT D’AIGUAVIVA (2016). 
Secretari 

 
Atesa la comunicació de Dipsalut en data 26 d’abril de 2016, informant que 
l’Ajuntament ha de renovar el conveni firmat amb Dipsalut en el marc del programa 
“Girona, Territori Cardioprotegit” per tal d’adaptar-lo a les noves bases reguladores del 
conveni aprovades en el Consell Rector de l’Organisme, en la sessió ordinària del 8 de 
març de 2016.  
 
Atès que el canvi més important d’aquest nou conveni és l’ampliació en el termini de 
finalització doncs Dipsalut mantindrà les obligacions de manteniment dels 
desfibril·ladors instal·lats en el seu municipi fins el 31 de desembre de 2019.  
 
Vist el text del conveni, que s’adjunta a la present proposta, i que es requereix la seva 
tramitació i enviament abans del 30 de juny d’enguany. 
 

Descripció del curs Freqüència Mínim 
inscrits 

Preu curs 

Curset intensiu de 
perfeccionament en natació 
(fins a 3 anys; sense pares)  

Dilluns, 
dimecres, 

divendres (30 
juny-30 juliol) 

9 35€ (25€ amb 
abonament 

familiar) 

AiguaGim 2 dies setmana 
(dimarts i 
dijous) (26 

juny al 31 de 
juliol) 

10 30€ (20€ amb 
abonament 

familiar) 



  

Per tot això, es proposa al plenari l’adopció del següent 
 
ACORDS: 
 
Primer.- Aprovar la urgència de la proposta de moció. 
 
Segon.- Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril.ladors de l’ajuntament 
d’Aiguaviva. 
 
Tercer.- Facultar el Sr. Alcalde per signar els documents necessaris per a 
l’efectivitat dels precedents acords. 
 
Quart.-. Fer tramesa d’aquest acord i els documents oportuns a DIPSALUT. 
 
El sr. Alcalde fa ús de la paraula i explica que tenim un desfibril.lador, i que s’ha 
acabat el termini del contracte inicial que es va fer. Ara, és pràcticament el mateix 
contracte, i que l’altre dia va anar a Dipsalut on varen fer l’explicació, i que es tindran 
més o menys les mateixes obligacions. Però que no cobreixen possibles bretolades. 
 
La proposta d’acord s’aprova per unanimitat. 
 
 
11.- INFORMACIÓ D’ALCALDIA 
 
L' Alcalde fa una exposició dels llocs on ha anat des de l'últim ple: 
 
-11 abril: Reunió a urbanisme pel POUM. Comenta que l’han retallat, pràcticament 
esmicolat, i que només es creix després de Nova Aiguaviva. Afegeix que avui ha 
tractat amb l’empresa Norfrisa, que farien una modificació puntual de normes ja que 
el POUM podria encara tardar dos anys. 
 
*Informa que en l’últim ple no es va aprovar nomenament d’un nou jutge substitut, 
que es va comunicar al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i que farem nova 
convocatòria. 
 
*Cadastre: a partir del 25 abril es començaran a fer les notificacions referents a les 
regularitzacions. 
 
*Pel que fa a l’IBI, hem tornat als valors antics previs a la normativa “Rajoy”, que 
implica un 10% menys. Urbà tenim un 0,66 i rústic 0,64. Des de Cadastre ens varen 
proposar actualitzar el coeficient fins el 1,08, que permetria apropar els valors 
cadastrals al voltant del 50% del valor de mercat. 
Conclou dient que no ens adaptarem als increments que proposen. 
 
*Agraeix la presencia a la gent que va anar a la participació ciutadana del PAES. 
 
*Abans de l’ú de juny es reunirà la comissió especial de comptes. 
 
*En la revista s’inclou les modificacions d’horaris del consultori. 
 
*El 22 de maig es celebrarà la festa de la gent gran. 
 
 
12.- PRECS I PREGUNTES 



  

 
L’Alcalde cedeix la paraula al regidor sr.Pinsach, qui pregunta i comenta les següents 
qüestions: 
 
*Pregunta per on s’anirà el dia 22 de maig. 
El sr. Alcalde li respon que no ho saben encara, i que s’està preparant el programa de 
la diada. 
 
*Pregunta per la bomba de la piscina que es va espatllar, en referència al decret de 
compra d’una nova. 
El sr. Alcalde li respon que se n’ha comprat una per tenir de recanvi, que és una 
bomba dosificadora.  
El sr. Pinsach li pregunta que qui fa el repàs, i el sr. Alcalde li respon que “ell”. Afegeix 
que una empresa “costa molts de calers”. També li respon que el primer any no va 
haver cap problema però que després es va espatllar, i no hi havia recanvis a l’estiu, 
no se’n trobaven, i que per això “t’has de curar en salut”. 
El sr. Pinsach li pregunta si tenim una empresa per la desratització, a la que l’alcalde li 
respon afirmativament. 
El sr. Mateu li respon que ell farà una cosa que hi entén, que li preocupa la piscina pel 
que pugui passar, i que no fa coses que no hi entén. 
 
*Bar piscina i Bar Polivalent. 
El sr. Alcalde respon que ja veurem qui el vol agafar, que ha fet alguns contactes.  
Pel que fa als actuals, comenta que hi ha un deute important. 
Afegeix que espera que hi hagi gent quan fem el concurs. 
 
*Pregunta en relació als Consells de Govern Municipal. 
Pregunta si els fan per a finals de mes quadrar caixa o per què. 
Pregunta quan cobrava alcalde i regidors a l’anterior legislatura, i se li respon que 
1000€ l’alcalde i 800€ els regidors.  
Afegeix que ha anat mirant, i que s’han fet 10 Consells de Govern en dos mesos, i que 
en el cas de l’Alcalde són 3.000€, a sumar els dos plens celebrats i el que surt de caixa 
corporació. 
Comenta seguidament que li sembla perfecte que cadascú valori el seu temps de la 
forma que cregui, però que fer consells per cobrar caixa no. 
El sr. Mateu li respon que són indemnitzacions, i que “això ha canviat”. El que es feia 
abans era incorrecte, diu. 
El sr. Pinsach li pregunta per què no fa una dedicació parcial. El sr. Alcalde li respon 
que només ho podria tenir un càrrec de l’Ajuntament i que llavors s’hauria de pagar 
seguretat social, etc. i que resultaria més costós per l’Ajuntament.  
Segueix dient que, per això es fan els Consells de Govern Municipals, i que “tothom 
cobra el mateix” en les reunions. Es va combinant, diu, un preu pactat, i que aquestes 
reunions són molt bones per tirar endavant la feina amb l’equip de govern, que per 
això es fan. 
El sr. Pinsach li comenta que es va fer una reunió el dia 6 d’abril i una altra el dia 7 
d’abril. El sr. Mateu li respon que eren amb regidors diferents, i que si no, no surten 
els números.  
Afegeix que ho tenen repartit, i que s’ha de valorar per trimestre, i llavors, a la 
pregunta de les quantitats que fa el sr. Pinsach, li respon que 1400, 1000 i 800€ és el 
que varen pactar, i que hi ha unes retencions que abans no es feien. 
Conclou dient que són per això, que era la única solució. 
El sr. Pinsach li pregunta si cobra els consells d’alcalde al Consell comarcal. El sr. 
Alcalde li respon que són cada dos mesos i pico, i que es va aprovar en el ROM, i que 
ha de preparar els temes, escoltar, etc. 



  

El sr. Alcalde conclou dient al sr. Pinsach, que si t’hi dediques, veuràs el que s’ha de 
fer dissabtes, diumenges, quan truca el veí, quan truca l’aeroport, etc.  
 
*Franja desbrossament. 
La regidora sra. Vives li respon que s’ha demanat subvenció a la Diputació i que ells 
notificaran als obligats. 
 
*Iniciativa de neteja dissabte.  
Comenta que creu que l’ajuntament podria facilitar els guants, ja que sempre es fan 
servir i que ja es podria donar utilitat independentment de que finalment vagi menys 
gent. Se li respon que és difícil no sabent quanta gent vindrà finalment. 
 
*Pregunta sobre el que tira brossa. 
L’Alcalde li respon que la idea és que els 3-4 organismes treballin junts. Afegeix que el 
90% de les deixalles són d’aquesta presumpta persona, i que la idea és “agafar el toro 
per les banyes”. 
 
L’Alcalde cedeix la paraula a la regidora sra. Belmar, qui pregunta i comenta les 
següents qüestions: 
 
*Felicita la iniciativa del club de lectura. 
 
*Agraeix les mostres de condol rebudes. 
 
 
I, no havent-hi cap més punt a l’Ordre del Dia per tractar, essent les vint hores i 
cinquanta 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 
    


