
 
AJUNTAMENT DE VILAFANT 
        ref. 1/2015 
 

PLE ORDINARI 
 

Sessió del dia 4 de febrer de 2015 
 

Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial 
Hora d’inici: 20 hores 
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (PSC), Sr. Josep Puigmal i Pairot (PSC), 
Sra. Marissa Resta i Buxeda (PSC), Sr. Isaac Alonso i Nonell (PSC), Sra. Marina 
Bonilla i Salguero (PSC), Sr. Francesc Gaspar i López (PSC), Sr. Xavier García i 
Rodríguez (PSC), Sra. Montserrat Ricart i Solé (CiU), Sr. Cristian Ceballos i López 
(CiU), Sr. Josep Mª Rodríguez i Pérez (CiU), Sr. Paulí Fernández i Díaz (BMC), Sr. 
José Francisco Parra Gallardo (PP).  
Ha excusat la seva absència el Sr.  Albert Baserba  
 
Secretari accidental: José Andrés Valentín i Pintado 

 
Extrem primer.- Aprovació de les Actes corresponents  a la sessió plenària 
ordinària  del dia 19 de novembre de 2014  i de la sessió plenària extraordinària  
del 17 de desembre de 2014 
 
 Llegides les Actes corresponents a la sessió ordinària del dia 19 de novembre 
de 2014 i a la sessió extraordinària del dia 17 de desembre de 2014, i sense cap 
intervenció,  resulten aprovades per la totalitat dels assistents. 
 
Extrem segon.- Informació sobre els Decrets de l’Alcaldia dictats des de la 
darrera sessió plenària ordinària 
 

L’Alcaldessa dóna compte als assistents de la relació de Decrets dictats des de 
la data de la darrera sessió plenària ordinària, de la qual n’han tingut coneixement amb 
la documentació que els hi ha estat facilitada amb motiu de la convocatòria de la 
present sessió.  
 
 
Extrem tercer.- Informació de l’Alcaldia 
 
1.- El dimarts vinent tindrà lloc la presentació de la 16a. edició de l’Aula de cuina de 
Vilafant,  a les 8:15 hores, al casal de la gent gran del nucli antic. A la primera sessió 
participarà la dietista, Sra. Sara Cruz, que parlarà de la dieta mediterrània i els 
beneficis de la carn del conill. La resta de les sessions, relacionades totes elles amb la 
cuina del conill,  seran els dies 17 i 24 de febrer;  3 i 10 de març i acabarà el dia 17 de 
març amb el sopar de cloenda. 
 
2.- El mes de febrer s’iniciarà una campanya anomenada Pla integral sobre Civisme i 
Salut on es farà especial referència al tema dels gossos que tindrà varis eixos 
d’actuació: a) informació i sensibilització de tots els amos i propietaris de gossos. b) 
cens de control d’animals existents al municipi, c) col·laboració activa dels ciutadans 
en la campanya i  d) sancions als infractors. L’objectiu d’aquesta campanya es afavorir 
la convivència cívica. 
 
3.- El passat dia 9 de gener es va reunir la Mesa de Coordinació de Seguretat de 
Vilafant amb la presència del Delegat del Departament d’Interior, Sr. Albert Ballesta, el 



regidor de governació Sr. Puigmal; els representants dels grups municipals, el Cap de 
l’àrea policial dels mossos de l’Alt Empordà, el Cap del sector de trànsit de Figueres i 
el Cap dels vigilants municipals es va fer balanç de l’estat de col·laboració i 
coordinació entre mossos i la guàrdia municipal; la valoració va ser molt positiva. 
També es va fer una valoració molt positiva de la constitució a Vilafant d’una 
associació de voluntaris protecció civil que properament podran assistir a un curs de 
formació. 
 
 
Extrem quart.- Aprovació de la rectificació de l’Inventari  de béns i drets que 
corresponen a l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1  de gener 
de 2015.- 
 
 El regidor d’Hisenda i primer tinent d’Alcalde, Sr. Josep Puigmal, dona lectura a 
la següent proposta: 
 
“1.- ANTECEDENTS 

El Ple municipal, en sessió de data 15 de gener de 2014, adoptà l’acord 
d’aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament 
de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2014, la qual recollia la relació 
d’altes i baixes de béns i drets inventariables des de l’aprovació de l’inventari per acord 
plenari de data 20 de maig de 2013. 

Des de la data d’aprovació d’aquesta rectificació de l’Inventari s’han produït un 
seguit d’incorporacions i baixes en el patrimoni ressenyat, les quals s’han de reflectir 
en el mateix. 

Vist l’informe del Secretari interventor. 
 

2.- FONAMENTS DE DRET 
• Articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats Locals. 
• Articles 100 a 118 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988, de 

17 d’octubre). 
• Articles 86 i 87 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el Text Refós 

de Règim Local. 
• Article 222 de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya (Decret Legislatiu 

2/2003). 
• Articles 32 a 35 de la Llei de Patrimoni de les Administracions Públiques (Llei 

33/2003, de 3 de novembre). 
 

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda es sotmet al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets que corresponen a 
l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2015, d’acord 
amb les següents altes i baixes: 

 
ALTES: 

 
1.-  A l’epígraf 1.1.1- Parcs i jardins: 

 
A) Pla parcial urbanística Poliesports: 

 
a) Finca urbana, de forma irregular, situada dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, 
al camí de la bòvila, amb una superfície de 22.381,07 m². 



Limita: Al Nord amb carretera de Vilafant; al Sud en part amb finca de 
Francisco Clotas Clotas i Maria Teresa Torrent Bartés i en part amb finca de Francisco 
Tibau; a l’Est en part amb Illa 1, Carrer D, Illa 10, Illa 11, Carrer C, Illa 14 i Illa 15; i a 
l’Oest en part amb finca de Mariano Bassols, i en part amb terrenys de la zona de 
reserva ferroviària. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 121, Finca 4143. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 

1.119.000 €. 
 

b) Finca urbana, de forma irregular, situada dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, 
al costat de la zona de reserva ferroviària, amb una superfície de 93,99 m². 

Limita: Al Sud en part amb finca de Francisco Clotas Clotas i Maria Teresa 
Torrent Bartés; a l’Est amb els terrenys de la zona de reserva ferroviària; i a l’Oest amb 
finca de Mariano Bassols. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 122, Finca 4144. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 4.700 €. 
 

c) Finca urbana, de forma allargada, situada dins del Pla Parcial Urbanístic 
Poliesports, al costat del camí de la bòvila, amb una superfície de 565,72 m². 

Limita: Al Nord, amb carretera de Vilafant; al Sud en part amb Illa 2, amb carrer 
E i amb Illa 3; a l’Est amb Carrer F; i a l’Oest amb Carrer D. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 123, Finca 4145. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 28.300€. 
 

d) Finca urbana, de forma allargada, situada dins del Pla Parcial Urbanístic 
Poliesports, al costat del camí de la bòvila, amb una superfície de 1.132,86 m². 

Limita: Al Nord, amb carretera de Vilafant; al Sud en part amb espais lliures, 
amb 4, amb Carrer G  i amb Illa 5; a l’Est amb Carrer H; i a l’Oest amb Carrer F. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 



Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 
Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 124, Finca 4146. 

Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 
en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 56.600€. 
 

e) Finca urbana, de forma sensiblement rectangular, situada dins del Pla Parcial 
Urbanístic Poliesports, al costat de la Illa 4, amb una superfície de 774,91 m². 

Limita: Al Nord, amb espais lliures; al Sud amb Carrer A; a l’Est amb Illa 4; i a 
l’Oest amb Carrer F. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 125, Finca 4147. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 38.700€. 
 

f) Finca urbana, de forma rectangular, situada dins del Pla Parcial Urbanístic 
Poliesports, al costat de la Illa 8, amb una superfície de 864 m². 

Limita: Al Nord, amb Carrer A; al Sud amb Carrer B; a l’Est amb Illa 8; i a l’Oest 
amb Carrer F. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 126, Finca 4148. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 43.200€. 
 

g) Finca urbana, de forma rectangular, situada dins del Pla Parcial Urbanístic 
Poliesports, al costat de la Illa 12, amb una superfície de 864 m². 

Limita: Al Nord, amb Carrer B; al Sud amb Carrer C; a l’Est amb Illa 12; i a 
l’Oest amb Carrer F. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 127, Finca 4149. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 43.200€. 
 

B) Pla Parcial del sector SUD Samar’t 



 
a) Terreny destinat a espais lliures públics, situat dins del Pla Parcial Urbanístic 
Samar’t, de superfície 706 m². 

Limita: Al Nord amb part de finca rústica fora de l’àmbit del sector, i amb la finca 
núm. 4 destinada a equipaments públics; al Sud, amb finca núm. 8 destinada a 
sistema viari; a l’Est amb finques destinades a sistema viari (Núm. 8) i equipaments 
(Núm. 4); i a l’Oest amb el canal de rec. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures públics. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 98, Finca 4267. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Samar’t, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per l’import total de 35.744 €. 
 

b) Terreny destinat a espais lliures públics, situat dins del Pla Parcial Urbanístic 
Samar’t, de superfície 2.059 m². 

Limita: Al Nord amb la finca adjudicada núm. 8 destinada a sistema viari; al 
Sud, amb finca exterior a l’àmbit, avui Industrias Samart, S.A. destinada a usos 
industrials; a l’Est amb la finca núm. 1; i a l’Oest amb el canal de rec. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’espais lliures públics. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 99, Finca 4268. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Samar’t, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per l’import total de 104.200 €. 
 
 

2.- A l’epígraf 1.1.5.- Altres béns d’ús públic: 
 

A) Carretera N-260: 
 

a) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 10, d’extensió superficial 
57,47 m² (Cinquanta-set metres quadrats amb quaranta-set centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Benvingut Sargatal Puigvert amb 
motiu de les obres corresponents al Projecte d’urbanització del carrer lateral de la 
carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est, intersecció carretera N-260 amb 

Carrer Albera; Oest, amb vorera del carrer lateral de la carretera N-260; i Sud, amb 
carretera N-260. 

Inscripció Registral: Finca matriu: Finca 1132, Tom 2250, Llibre 34, Foli 85, 
dividida horitzontalment en les finques registrals 1710, 1711 i 1712 del Tom 2250, 
Llibre 34 

Referència cadastral: Finca matriu: 5888910DG9758N  
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 
 

b) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 12, d’extensió superficial 
71,79 m² (Setanta-un metres quadrats amb setanta-nou centímetres quadrats). 



Prové de la cessió gratuïta efectuada per la Sra. Elena Granollers Masgrau 
amb motiu de les obres corresponents al Projecte d’urbanització del carrer lateral de la 
carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4256, Tom 3803, Llibre 92, Foli 47. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888911DG9758N  
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 
 

c) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 14, d’extensió superficial 
72,38 m² (Setanta-dos metres quadrats amb trenta-vuit centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Juan Expósito Blanquez i la Sra. 
Rosa Roura Tubert amb motiu de les obres corresponents al Projecte d’urbanització 
del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4257, Tom 3803, Llibre 92, Foli 48. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888912DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 
 

d) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 16, d’extensió superficial 
73,10 m² (Setanta-tres metres quadrats amb deu centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Juan Vidiella Pinsach i la Sra. 
Catalina Paniagua Pecos, amb motiu de les obres corresponents al Projecte 
d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada 
Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4258, Tom 3803, Llibre 92, Foli 49. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888913DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 

 
e) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 18, d’extensió superficial 
61,60 m² (Seixanta-un metres quadrats amb seixanta centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Pedro Clotas Clotas i la Sra. 
Consuelo Solench Pous, amb motiu de les obres corresponents al Projecte 
d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada 
Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4272, Tom 3803, Llibre 120, Foli 1. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888905DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 

 
f) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 22, d’extensió superficial 74,94 
m² (Setanta-quatre metres quadrats amb noranta-quatre centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Marc Margall Grau, amb motiu de 
les obres corresponents al Projecte d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-
260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 



Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 
lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 

Inscripció Registral: Finca 4259, Tom 3803, Llibre 92, Foli 50. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888962DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 

 
g) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 26, d’extensió superficial 
74,29 m² (Setanta-quatre metres quadrats amb vint-i-nou centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Ceferino Martinez Marin i per la 
Sra. Conrada Haro Gómez, amb motiu de les obres corresponents al Projecte 
d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada 
Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4260, Tom 3803, Llibre 92, Foli 51. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888947DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 

 
h) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 30, d’extensió superficial 
75,92 m² (Setanta-cinc metres quadrats amb noranta-dos centímetres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada pel Sr. Josep Quer Pellicer i la Sra. 
Joaquina Pellicer Galí amb motiu de les obres corresponents al Projecte d’urbanització 
del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4273, Tom 3803, Llibre 92, Foli 51. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888947DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 

 
i) Porció de finca situada a la Carretera de Besalú núm. 32, d’extensió superficial 190 
m² (Cent noranta metres quadrats). 

Prové de la cessió gratuïta efectuada per Hiperdecoració,S.A. amb motiu de les 
obres corresponents al Projecte d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i 
d’altres carrers de l’Arengada Nord. 

Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Limita: Nord, amb resta de la finca matriu; Est i Oest, amb vorera del carrer 

lateral de la carretera N-260; i Sud, amb carretera N-260. 
Inscripció Registral: Finca 4271, Tom 3803, Llibre 92, Foli 51. 
Referència cadastral: Finca matriu: 5888916DG9758N 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 
 

B) Pla parcial urbanístic Poliesports: 
 

a) Finca urbana, de forma poligonal, situada dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, 
al xamfrà entre la carretera a Santa Llogaia d’Àlguema i el camí de la bòvila, amb una 
superfície de 37.969,46 m². 

Limita: Al Nord amb carretera de Vilafant; al Sud amb finca número 2 destinada 
a equipaments; a l’Est amb carretera de Santa Llogaia d’Àlguema; i a l’Oest amb 
Carrer H. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’equipaments. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 110, Finca 4141. 



Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 
en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 

4.550.000 €. 
 

b) Finca urbana, de forma poligonal, situada dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, 
a la carretera a Santa Llogaia d’Àlguema, amb una superfície de 10.886,29 m². 

Limita: Al Nord amb finca número 1 destinada a equipaments; al Sud amb 
Francisco Tibau; a l’Est amb carretera de Santa Llogaia d’Àlguema; i a l’Oest amb 
Carrer H. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’equipaments. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 120, Finca 4142. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 

1.305.000 €. 
 

c) Solar, de forma rectangular, situat dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, al 
costat del Carrer D, amb una superfície de 71,74 m². 

Limita: Al Nord, Sud i Est amb espais lliures; i a l’Oest amb Carrer D. 
Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, destinat a serveis tècnics. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 128, Finca 4150. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 448 €. 
 

d) Solar, de forma rectangular, situat dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, dins la 
Illa 5, amb una superfície de 35,87 m². 

Limita: Al Nord i a l’Oest amb espais lliures; al Sud, amb Illa núm. 5; i a l’Est 
amb Carrer H. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, destinat a serveis tècnics. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 129, Finca 4151. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 224 €. 
 



e) Finca de forma reticular, situada dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, que 
engloba els Carrers A, B, C, D, E, F. G i H, amb una superfície de 21.914,74 m² 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3790, Llibre 90, Foli 130, Finca 4152. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: No es fa constar valoració perquè es destina a vial públic. 
 

C) Pla Parcial del sector SUD Samar’t 
 
a) Terreny destinat a equipaments públics, situat dins del Pla Parcial Urbanístic 
Samar’t, de superfície 2.003 m². 

Limita: Al Nord amb finca rústica fora de l’àmbit del sector; al Sud, amb finca 
núm. 5 de titularitat municipal destinada a espais lliures; a l’Est amb finques de 
titularitat municipal destinades a serveis tècnics (Núm. 7) i sistema viari (Núm.8); i a 
l’Oest amb finca adjudicada núm. 5 destinada a espais lliures públics. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema d’equipaments. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 97, Finca 4266. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Samar’t, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per l’import total de 101.340 €. 

b) Terreny destinat a serveis tècnics, situat dins del Pla Parcial Urbanístic Samar’t, de 
superfície 39 m². 

Limita: Al Nord amb finca rústica fora de l’àmbit del sector; al Sud, amb finca 
núm. 8 de titularitat municipal destinada a sistema viari; a l’Est amb camí rural; i a 
l’Oest amb finca adjudicada núm. 4 destinada a equipaments públics. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, serveis tècnics. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 100, Finca 4269. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Samar’t, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per l’import total de 1.933 €. 
 

c) Terreny destinat a vialitat, situat dins del Pla Parcial Urbanístic Samar’t, de 
superfície 3.755 m². 

Limita: Al Nord amb terrenys fora de l’àmbit del sector, amb les finques núms. 5 
i 7 destinades a espais lliures i serveis tècnics, i amb les finques núms. 1 i 3; al Sud, 
terrenys fora del polígon d’actuació i amb finca núm. 6 destinada a espais lliures; a 
l’Est amb la finca núm. 1, amb els Carrers Orenga i Farigola, i amb finques fora de 
l’àmbit; i a l’Oest amb les finques adjudicades núms. 1,2 i 3 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, sistema viari. 



Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 
Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 101, Finca 4270. 

Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 
en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Samar’t, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril de 2014. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per l’import total de 190.030 €. 
 

3.- A l’epígraf 1.2.5- Instal·lacions esportives: 
 

.- Pavelló municipal d’esports: 
Situació: Ubicat a la zona d’equipaments esportius del sector Pla Parcial S.U.P. 

1 Poliesports del Pla general d’ordenació urbana de Vilafant (Carretera de la Bòvila 
núm. 1), construït damunt de la porció de terreny camp, procedent del paratge 
anomenat “Palol Sabaldoira” o bé “Del Oratori y Olivar Gran”, de superfície total 48.614 
m², adquirida  per l’Ajuntament per tal de poder-hi construir-hi un complex poliesportiu. 

Descripció: Pavelló d’esports, categoria PAV-3 (Pavelló triple esportiu), de dues 
plantes, amb una superfície total construïda de 2.975 m2,amb els següents espais: 

- Pista d’ús poliesportiu i social. 
- Grades. 
- Sales polivalents situades al primer pis de l’edifici. 
- Sala polivalent situada a la planta baixa. 
- Accessos, recepció, vestidors, magatzems i serveis. 
- Espais de neteja. 
- Zones tècniques. 
- Bar Cafeteria.  
- Zones perimetrals del recinte exterior. 
Confronta: Nord amb camí de la Bòvila; Sud, amb la resta de la finca de 

propietat municipal; Est, amb carretera de Santa Llogaia d’Àlguema; i Oest la resta de 
la finca de propietat municipal.  

Referència cadastral: El terreny on s’ubica el pavelló té el número de referència 
cadastral 6570501DG9767S0001FE segons dades procedents del centre de gestió 
cadastral i cooperació tributaria de  Girona.  

Qualificació urbanística del terreny:  Naturalesa Urbana, destinat a equipament 
esportiu. 

Dades registrals: El terreny està inscrit al Registre de la Propietat del municipi 
de Figueres, foli 154 , llibre 65 de Vilafant; tom 3170 procedent de la  finca número 
3315, inscripció 1ª. 

Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora en la quantitat de 2.300.000 €. 
 
4.-  A l’epígraf 3.1.1.- Patrimoni municipal 

 
A) Pla parcial urbanístic Poliesports: 

 
a) Solar de forma sensiblement rectangular, situat dins del Pla Parcial Urbanístic 
Poliesports, identificat amb el número de parcel·la 8 de la Illa 9 del Projecte de 
reparcel·lació d’aquest Pla Parcial, amb una superfície de 1.080 m². 

Limita: Al Nord amb el carrer A; al Sud amb el carrer B; a l’Est amb el Carrer H; 
i a l’Oest en part amb les parcel·les 1,2,3,4,5,6 i 7 de la mateixa Illa. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, zona de bloc aïllat de protecció 

pública, amb planta baixa comercial. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3801, Llibre 91, Foli 109, Finca 4221. 



Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 
en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 

193.983,84 €. 
 

b) Solar de forma rectangular, situat dins del Pla Parcial Urbanístic Poliesports, 
identificat amb el número de parcel·la 7 de la Illa 13 del Projecte de reparcel·lació 
d’aquest Pla Parcial, amb una superfície de 1.080 m². 

Limita: Al Nord amb el carrer B; al Sud amb el carrer C; a l’Est amb el Carrer H; 
i a l’Oest en part amb les parcel·les 1,2,3,4,5 i 6 de la mateixa Illa. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, zona de bloc aïllat de protecció 

pública, amb planta baixa comercial. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3801, Llibre 91, Foli 175, Finca 4243. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector Polisports, 
aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 27 de febrer de 
2013. 

Càrregues i gravàmens: Actualment es troba lliure de càrregues i gravàmens. 
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 

193.983,84 €. 
 

B) Pla Parcial del sector SUD Samar’t 
 

Percentatge del 69,20% indivís de la finca núm. 3 del Projecte de reparcel·lació del Pla 
Parcial SUD Samar’t, la qual té una superfície total de 2.000 m². Correspon a Anna 
Maria Frigola Alsina el percentatge de 18,30% , a Samar’t Industrias, S.A. el 
percentatge de l’11,30% i a Joaquin Tubau Riu i Rosario Paloma Bejarano el 
percentatge de l’1,20%, per iguals meitats indivises.  

Limita: Al Nord amb la finca núm. 2; al Sud amb el carrer Farigola; a l’Est amb 
el vial de vianants; i a l’Oest amb la finca núm. 1. 

Referència cadastral: Pendent.  
Qualificació urbanística: Naturalesa Urbana, destinada a usos industrials. 
Inscripció Registral: Inscrit en el Registre de la Propietat del municipi de 

Figueres, Tom 3803, Llibre 92, Foli 94, Finca 4265. 
Títol d’adquisició: Adquirida per títol d’adjudicació per reparcel·lació, practicat 

en virtut del projecte de reparcel·lació del Pla Parcial Urbanístic del sector SUD 
SAMAR’T, aprovat definitivament per part de la Junta de Govern Local de data 9 d’abril 
de 2014. 

Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora per un import total de 
150.230,97 €. 

 
5.- Mobiliari 

 
a) A l’epígraf 1.3.1.- Equipaments informàtics 

.- Servidor informàtic, marca HP Windows Goverment, model ML350. Adquirit  
l’any 2014. 
Valor actual: 5.522 € (Amortització 8% anual) 
.- Impressora, marca Epson, model Workforce. Adquirida l’any 2014. 
 Valor actual: 175 € (Amortització 8% anual) 
.- Quatre PCs, marca HP microtorre. Adquirits l’any 2014. 



Valor actual: 2.555 € (Amortització 8% anual) 
.- PC portàtil, marca HP. Adquirit l’any 2014. 
Valor actual: 676 € (Amortització 8% anual) 
  
 

b) A l’epígraf 1.3.5.- Maquinària, instal·lacions i utillatge 
.- Vehicle, marca Citroën Berlingo, matrícula 6473 FGL, adquirit l’any 2012. 
Valor actual: 4.368 € (Amortització 8% anual) 
.- Vehicle, marca Citroën Jumpy, matrícula 4319 GDR, adquirit l’any 2012. 
Valor actual: 6.720 € (Amortització 8% anual) 
.- Vehicle, marca Renault Kangoo, matrícula 9671 GLS, adquirit l’any 2013. 
Valor actual: 5.060 € (Amortització 8% anual) 
.- Vehicle, marca IVECO, matrícula 0623 BKC, adquirit l’any 2013. 
Valor actual: 3.680 € (Amortització 8% anual) 
.- Grup electrogen, marca Perkins, adquirit l’any 2010. 
Valor actual: 14.070 € (Amortització 8% anual) 
 
 

c) A l’epígraf 1.4.4.- Mobiliari i parament de cultura 
.- Piano per a les classes de música. Adquirit l’any 2010 
Valor actual: 2.274 € (Amortització 8% anual) 
.- Piano per a les classes de música. Adquirit l’any 2013 
Valor actual: 2.668 € (Amortització 8% anual) 
.- Bateria per a les classes de música. Adquirida l’any 2013 
Valor actual: 414 € (Amortització 8% anual) 
 

BAIXES 
 

1.- A l’epígraf 1.2.3.- Edificis sanitaris 
Baixa de l’equipament sanitari “Centre d’Atenció Primària” (epígraf 1.2.3.001), 

en virtut del conveni de cessió de domini  favor del Servei Català de la Salut del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, acordat definitivament pel Ple 
municipal en sessió de data 19 de setembre de 2012 i signat en data 14 d’octubre de 
2014.  

D’acord amb l’article 50.1 del Reglament de patrimoni dels Ens Locals (Decret 
336/1988, de 17 d’octubre) i amb l’informe emès per la Direcció General 
d’Administració Local, si els béns cedits deixen de ser destinats a l’ús previst, 
revertiran automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament de Vilafant. 

Import donat de baixa: 680.080 €. 
 

2.- A l’epígraf 3.1.1.- Patrimoni municipal 
 
Baixa del percentatge del 69,20% indivís de la finca núm. 3 del Projecte de 

reparcel·lació del Pla Parcial SUD Samar’t, la qual té una superfície total de 2.000 m², 
per alienació directa a Samart Industrias, S.A., en virtut de l’acord adoptat a la sessió 
plenària de 30 de setembre de 2014. Venda formalitzada en escriptura pública de data 
3 de desembre de 2014 davant del Notari de Figueres Sr. Miguel Angel Vera Moreno 
(Núm. 1951).  

Import donat de baixa: 150.230,97 €. 
 

3.- A l’epígraf 1.2.5- Instal·lacions esportives 
 
Baixa de l’antiga estructura del pavelló d’esports inacabat situat a la zona 

d’equipaments esportius del sector Pla Parcial S.U.P. 1 Poliesports del Pla general 
d’ordenació urbana de Vilafant (Carretera de la Bòvila núm. 1), construït damunt de la 



porció de terreny camp, procedent del paratge anomenat “Palol Sabaldoira” o bé “Del 
Oratori y Olivar Gran”, de superfície total 48.614 m², adquirida  per l’Ajuntament per tal 
de poder-hi construir-hi un complex poliesportiu.  

La baixa és produeix paral·lelament a l’alta de l’edifici corresponent al nou 
pavelló municipal d’esports, construït a partir de l’esmentada estructura del pavelló 
inacabat. 

Valoració inicial de la construcció del complex esportiu: 515.000 € 
Import donat de baixa: -350.000 € 

 
4.- A l’epígraf 1.3.4. de “Mobiliari”- Altres vehicles 
 
 a) Baixa del Vehicle, marca Nissan Vanett, matrícula GE-6716-AS 
                Sense valor acumulat per amortització total. 
 b) Baixa del Vehicle, marca Ford Transit, C1086 
                Sense valor acumulat per amortització total. 
 c) Baixa del Vehicle, marca Renault Express, matrícula GI-7840-AX 
                Sense valor acumulat per amortització total. 
 

Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i 
gestions que siguin necessaris a l'execució del present acord. 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà el que estimi més adient”. 
 

Obert el torn de paraula per la Presidència i sense que cap altra intervenció, 
seguidament, es sotmet la proposta a votació resultant aprovada amb el vot favorable 
dels dotze regidors assistents sobre els tretze que de dret composen la Corporació 
municipal. 
 
 
Extrem cinquè.- Aprovació de l’estructura de tarifes relatives al servei urbà de taxi 
per a l’any 2015.- 
 
 El regidor d’Hisenda i primer tinent d’Alcalde, Sr. Josep Puigmal, dona lectura a 
la següent proposta: 
 
“1.- ANTECEDENTS DE FET 

El Ple municipal, en sessió de data 16 de març de 2011, aprovà el Conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Figueres i l’Ajuntament de Vilafant per a la 
prestació conjunta del servei de taxi en l’àmbit territorial dels dos municipis, el qual va 
obtenir la conformitat de la Direcció General de Transports i Mobilitat de la Generalitat 
de Catalunya. 

El Ple municipal, en sessió de data 26 de febrer de 2013, aprovà l’estructura de 
tarifes, amb IVA inclòs, relatives al servei urbà per a l’any 2013. 

El Ple municipal, en sessió de data 5 de març de 2014, va adoptar, entre altres, 
l’acord d’aprovar l’estructura de tarifes, amb l’IVA inclòs, relatives al servei urbà de taxi 
per a l’any 2014 i que eren les següents: 

Tarifa 1 (Laborals de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius) 
Baixada de bandera ........................ 6,86 € 
Mínim de percepció ......................... 7,63 € 
Km. recorregut ................................ 1,71 € 
Hora d’espera..................................24,15 € 
     
Tarifa 2 (Laborals de 8 a 20 hores) 
Baixada de bandera ........................ 5,54 € 
Mínim de percepció ......................... 7,63 € 
Km. recorregut ................................ 1,59 € 



Hora d’espera..................................23,00 € 
 
Suplements 
Sortida estació ................................ 1,25 € 
Avís telefònic ................................... 1,84 € 
Maletes superiors 55x35x35 ............ 1,15 € 
Animals domèstics .......................... 3,83 € 
Festes locals (3/05 i 29/6) ............... 2,18 € 
Més de 4 passatgers ....................... 2,10 € 
 
El President de l’Associació de Taxis de Figueres, en escrit de data 5 de gener de 

2015 (Reg. Entrada núm. 13/2015), ha sol·licitat al nostre Ajuntament l’actualització de les 
tarifes de taxis per a l’any 2015, mitjançant el mètode simplificat i en la forma que consta 
a l’escrit que presenta.  

La Comissió de Preus de Catalunya, en sessió de data 10 de desembre de 2014, 
ha aprovat un increment mitjà de tarifes dels serveis d’auto-taxi per a l’any 2015 del 0,6%, 
el qual serà d’aplicació d’acord amb allò que prescriu el Decret 339/2001, de 18 de 
desembre, que estableix un sistema simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes 
regulats al Decret 149/1988, de 28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus 
autoritzats i comunicats. 

Vist l’informe emès per l’Enginyer Tècnic assessor municipal, el qual ha informat 
favorablement la proposta d’actualització de tarifes presentada per l’Associació de Taxis 
de Figueres, sempre i quan aquestes siguin inferiors o iguals a les tarifes aprovades de 
l’any 2014 incloent l’increment aprovat. En cas contrari, s’aplica l’increment aprovat del 
0,6% sobre la tarifa de l’any 2014. 

 
2.- FONAMENTS DE DRET.-  

.- Article 31 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol, del Taxi, el qual estableix que la 
determinació de les tarifes aplicables als serveis urbans de taxi s’ha d’ajustar a la 
normativa vigent en matèria de preus. 

.- Decret 339/2001, de 18 de desembre, pel qual s’estableix un sistema 
simplificat per a l’actualització dels preus i les tarifes regulats al Decret 149/1988, de 
28 d’abril, sobre el règim procedimental dels preus autoritzats i comunicats. 

 
3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda es sotmet al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Aprovar l’estructura de tarifes, amb IVA inclòs, relatives al servei urbà 
de taxi per a l’any 2015 i que són els següents: 

 
Tarifa 1 (Laborals de 20 a 8 hores, dissabtes, diumenges i festius) 
Baixada de bandera ........................ 6,86 € 
Mínim de percepció ......................... 7,63 € 
Km. recorregut ................................. 1,72 € 
Hora d’espera.............................................24,30 € 
     
Tarifa 2 (Laborals de 8 a 20 hores) 
Baixada de bandera ........................ 5,54 € 
Mínim de percepció ......................... 7,63 € 
Km. recorregut ................................. 1,60 € 
Hora d’espera..............................................23,13 € 
 
Suplements 



Sortida estació ................................. 1,26 € 
Avís telefònic ................................... 1,85 € 
Maletes superiors 55x35x35 ............ 1,16 € 
Animals domèstics........................... 3,85 € 
Festes locals (3/05 i 29/6)................ 2,19 € 
Més de 4 passatgers ....................... 2,11 € sempre que fossin ocupats per 5 o 
més viatgers. 

 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Comissió de Preus de Catalunya, de 

conformitat amb el que disposa l’article 2.2 de l’esmentat Decret 339/2001. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província i a la 

pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Quart.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Figueres i a l’Associació de 

Taxis de Figueres. 
 
Cinquè.- Autoritzar l’alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions 

que siguin necessaris per a l’execució de l’anterior acord. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà el que estimi més adient”. 

 
Obert el torn de paraula per la Presidència i sense que cap altra intervenció, 

seguidament, es sotmet la proposta a votació resultant aprovada amb el vot favorable 
dels dotze regidors assistents sobre els tretze que de dret composen la Corporació 
municipal. 
 
 
Extrem sisè.- Sol·licitud de canvi de destinació de la subvenció atorgada  al 
nostre Ajuntament dins  del programa específic de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, anualitat 2014.- 
 
La Sra. Alcaldessa-Presidenta dona  lectura a la següent proposta: 
 
“1.- ANTECEDENTS 

El Ple municipal, en sessió de data 26 de febrer de 2013, adoptà l’acord de 
sol·licitar la inclusió al Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 
2013-2016 de les següents actuacions d’inversió: Inversions en la xarxa de proveïment 
d’aigua potable; Condicionament d’un  camí municipal per a l’itinerari de vianants El 
Parc-L’Arengada; Adquisició de la finca necessària per a la prolongació del Carrer 
Albera; i Urbanització del Passatge del Carrer Albera. 

 
La Comissió de Cooperació Local de Catalunya, en sessió de 19 de desembre 

de 2013, aprovà inicialment la planificació del PUOSC per al període 2013-2017; a partir 
de la qual el nostre Ajuntament resultava beneficiari de subvencions per a les següents 
actuacions: 

a) Condicionament d’un  camí municipal per a l’itinerari de vianants El Parc-
L’Arengada.- Anualitat: 2014. Subvenció: 80.000 € del Programa específic de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona.  

b) Inversions en la xarxa de proveïment d’aigua potable.-  Anualitat: 2017. 
Subvenció: 153.522 €  de la Línia d’Inversions del PUOSC. 

c) Línia de manteniment i conservació per a municipis: 175.442,30 €, la qual es 
distribueix en un 25% per a cada anualitat de 2014 a 2017 (43.860,57 €, anuals). 

 



La Disposició Derogatòria Primera del Decret 104/2014, de 22 de juliol, pel qual 
s’aprovaren determinades mesures en relació amb les anualitats 2014 i 2015 del 
PUOSC (publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 24 de juliol de 
2014), derogà la línia d’inversions del PUOSC i, en conseqüència, quedà sense 
efectes la planificació inicial de la línia d’inversions que s’havia aprovat i només es 
mantindran: a) La Línia de subvencions per a despeses de reparacions, manteniment i 
conservació (anualitats 2014 i 2015); i b) Les actuacions incloses al Programa 
específic de cooperació municipal de les diferents Diputacions. 

 
El Ple de la Diputació de Girona, en sessió de data 22 de juliol de 2014, aprovà 

i elevà al Comitè de Valoració i a la Comissió de Cooperació Local de Catalunya la 
proposta de planificació del programa específic de cooperació municipal de la 
Diputació de Girona del període 2013-2017, en el qual hi figura el nostre Ajuntament 
amb l’actuació de Condicionament del camí municipal per a itinerari de vianants El 
Parc-L’Arengada amb una subvenció de 80.000 € (Vuitanta mil euros) per a l’anualitat 
2014. 

 
Amb posterioritat, el nostre municipi ha patit una important circumstància 

climatològica sobrevinguda. En concret, la pluja caiguda el dia 30 de novembre de 
2014, durant la llevantada que va abastar nombrosos municipis de l’Alt Empordà, va 
afectar greument diversos vials, camins, desguassos, equipaments públics i 
infraestructures del nostre municipi. En aquest context, el nostre Ajuntament ha de fer 
front a un seguit d’actuacions immediates per a la reparació dels desperfectes 
ocasionats per aquesta greu inclemència meteorològica. 

 
Una de les zones especialment afectades per les inundacions ha estat el Carrer 

Canigó del nostre municipi, per la qual cosa s’ha valorat la urgència i necessitat 
d’emprendre una actuació de reurbanització del mateix amb la finalitat de dotar-lo 
d’una adequada xarxa d’aigües plujanes i, a la vegada, d’una urbanització superficial 
que permeti una eficient evacuació de les aigües de pluja.  

 
En aquest sentit, els serveis tècnics municipals han redactat una primera 

memòria valorada que recull les actuacions de reurbanització que han de portar-se a 
terme urgentment en aquest vial públic per tal que no es reprodueixin els greus 
desperfectes ocasionats per la pluja caiguda el proppassat 30 de novembre. 

 
2.- FONAMENTS DE DRET 

La Base núm. 18 de les Bases específiques reguladores del programa de 
cooperació municipal de la Diputació de Girona inclòs en el Pla Únic d’Obres i Servies 
de Catalunya per al període 2013-2017 estableix que “Els ajuntaments beneficiaris 
poden demanar de manera justificada canvis de destinació de les actuacions 
aprovades o la incorporació de noves, així com canvis d’anualitat, modificacions del 
seu títol o pressupost, per tal d’adaptar-les a circumstàncies sobrevingudes. Les 
peticions de canvis no es poden apartar de les actuacions objecte del Pla Específic de 
la Diputació, llevat que es tracti d’actuacions d’inversió en què se n’acrediti la urgència 
i necessitat per la prestació adequada d’algun servei de competència municipal”. 

 
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda es sotmet al Ple 
l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona el canvi de destinació de l’actuació 
de Condicionament del camí municipal per a itinerari de vianants El Parc-L’Arengada, 



inclosa dins del programa específic de cooperació municipal de la Diputació de Girona 
del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya del període 2013-2017 aprovat pel Ple de 
la Diputació de Girona en data 22 de juliol de 2014, de tal manera que la subvenció de 
80.000 € (Vuitanta mil euros) atorgada pugui destinar-se al Projecte de reurbanització 
del Carrer Canigó, tenint en compte la urgència de portar a terme aquesta actuació 
com a conseqüència de les necessitats detectades arrel de les intenses pluges 
caigudes el dia 30 de novembre de 2014. 

 
Segon.- Autoritzar l’alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions 

que siguin necessaris per a l’execució de l’anterior acord. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà el que estimi més adient.” 

 
Finalitzada la lectura, la Sra. Presidenta manifesta que aquesta proposta ja es va 

consensuar amb l’aprovació del pressupost on es va parlar de la urgència de l’actuació a 
portar a terme al carrer Canigó;  però cal dir que això no significa la renúncia a l’obra de 
condicionament del camí previst com a itinerari de vianants El Parc-L’Arengada, i en 
aquest sentit espera la sortida d’una l’ínia de subvencions a les que poder acollir-se i 
executar-la. 

Obert el torn de paraula intervé la Sra. Montse Ricart qui agraeix la  urgència en 
l’actuació de  reurbanització del carrer Canigo i manifesta estar d’acord amb l’Alcaldessa 
en mantenir, quan la disponibilitat de finançament ho permeti, la realització de l’obra 
substituïda referida al condicionament d’un camí per a itinerari de vianants; i conclou dient 
que el seu grup votarà a favor de la proposta.  

Sense que cap altra intervenció, seguidament, es sotmet la proposta a votació 
resultant aprovada amb el vot favorable dels dotze regidors assistents sobre els tretze 
que de dret composen la Corporació municipal. 
 
 
 
Extrem setè.- Aprovació de la modificació dels estatuts del Consorci Localret.- 
 
El Sr. Isaac Alonso, regidor de mitjans de comunicació i noves tecnologies, dona 
lectura a la següent proposta: 
 
“1.- ANTECEDENTS 
Vista la proposta de modificació dels estatuts del Consorci local Localret del que 
l’Ajuntament de Vilafant en forma part com a ens consorciat. 
 
Vist que l’Assemblea general del Consorci LOCALRET, en sessió de 27 de novembre 
de 2014 va adoptar, entre d’altres, els acords següents: 

 
“Primer.- Aprovar inicialment, i en el cas que no es presentin reclamacions ni 
al·legacions, definitivament la modificació dels estatuts del Consorci Localret, d’acord 
amb la següent redacció (conforme al text refós que s’adjunta com a annex): 
“ESTATUTS DEL CONSORCI LOCALRET 
Article 2 
L’article 2 incorpora un últim apartat: 
“ El Consorci Localret està adscrit a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 7 
L‘article 7 incorpora un tercer apartat: 
“7.3.  El Consorci Localret, en compliment de les seves funcions, també pot tenir la 
condició de mitjà propi instrumental i de servei tècnic dels ens locals consorciats”. 
 
Article 23 



L’article 23 queda redactat de la següent manera: 
“El Director general serà nomenat pel Consell d’Administració a proposta del President i 
tindrà la condició de personal laboral d’Alta Direcció”. 
 
Article 25 
L’article 25 queda redactat de la següent manera: 
“Personal 
25.1 El Consorci disposarà del personal necessari pel compliment de les seves 
finalitats, i que estarà constituït per: 
a) personal adscrit per administracions participants. Aquest personal s’integrarà en la 

plantilla del Consorci, romanent el personal funcionari en la situació administrativa 
que correspongui en la seva administració d’origen, i el personal laboral mitjançant 
el mecanisme de la successió d’empresa o la que correspongui d’acord amb la 
legislació laboral vigent.  

b) personal propi, que engloba el personal contractat en règim laboral amb anterioritat 
a 31 de desembre de 2013 i les contractacions que es puguin efectuar en el marc 
de la normativa local i pressupostària.  

25.2 El Consorci no pot tenir personal eventual.  
25.3 El personal del Consorci es regeix per la normativa de funció pública o per la 
legislació laboral, segons s’escaigui, i les demés normes convencionalment aplicables”.  
 
Article 26 
L’article 26 queda redactat de la següent manera: 
“Secretaria i Intervenció 
26.1 El Consorci estarà assistit per una Secretaria i una Intervenció. 
26.2 La Secretaria es exercida per la Secretaria General de l’Ajuntament de Barcelona 
o pel personal funcionari municipal en què delegui i al qual s’hagi exigit per ingressar-hi 
titulació superior en dret. 
26.3 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmica-financera 
i pressupostaria, correspondrà a la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona o 
per funcionaris tècnics que actuaran per delegació d’aquest i que la exercirà d’acord a 
la normativa que regeix a l’Ajuntament de Barcelona”. 
 
Article 29 
L’article 29 queda redactat de la següent manera: 
“Règim pressupostari, comptable i de control 
29.1 El Consorci es sotmet al règim de comptabilitat pública establert a la normativa 
vigent per als ens locals en matèria pressupostària i de gestió dels seus recursos 
econòmics i a la normativa que sobre la matèria estableixi l’Ajuntament de Barcelona. 
El Consorci forma part dels pressupostos i s’inclou en el compte general de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
29.2 El Consorci es sotmet als terminis d’aprovació de comptes, d’aprovació del 
pressupost, així com els requeriments d’informació comptable i financera, al calendari 
municipal, sense perjudici del compliment dels terminis previstos a la normativa 
d’aplicació. 
29.3 Les bases d'execució del pressupost regularan la gestió pressupostària pel que fa, 
entre d'altres, a les competències per a l'autorització o disposició de despeses, als 
dipòsits del fons i persones autoritzades per al seu moviment i a l'operatòria en 
pagaments. Tots els actes, documents i expedients de l’Administració del Consorci i de 
totes les entitats depenents d’aquest, amb independència de la seva naturalesa 
jurídica, de la que se’n derivin drets i obligacions de contingut econòmic estaran 
subjectes al control i la fiscalització interna per la Intervenció del Consorci en els termes 
establerts als articles 213 a 222 de Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel 
qual s’aprova el Text refós de la llei reguladora de les hisendes locals. 
29.4 La funció pública de control i fiscalització interna de la gestió econòmico-financera 
i pressupostària, en la seva triple accepció de funció interventora, funció de control 
financer i funció de control d’eficàcia, correspondrà a un òrgan administratiu, amb la 
denominació d’Intervenció general. 
29.5 Els comptes anuals del Consorci es sotmetran a una auditoria externa sota la 
direcció de la Intervenció General de l’Ajuntament de Barcelona” 



 
Article 29 bis 
S’incorpora un article 29 bis 
“Autoritzacions 
Sense perjudici del compliment de les previsions aplicables sobre estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera, cal l’autorització prèvia de l’Ajuntament de 
Barcelona per: 
a) La creació o participació en societats, fundacions, associacions o qualsevol altra 

persona jurídica d’àmbit nacional o estranger.  
b) Per la concertació de qualsevol operació financera, tals com préstecs, crèdits i 

avals”.  
 
Article 32 
L’article 32 queda redactat de la següent manera: 
“Separació del Consorci 
32.1.Els membres del consorci podran separar-se d’aquest en qualsevol moment. El 
dret de separació haurà d’exercir-se mitjançant escrit notificat a l’Assemblea General 
del Consorci. 
32.2.L’efectiva separació del Consorci es produirà una vegada l’administració que hagi 
exercit el dret acrediti estar al corrent del seus compromisos adquirits i garanteixi la 
liquidació de les seves obligacions pendents. 
32.3.Si l’Ajuntament de Barcelona exercís el dret de separació, el Consorci haurà 
d’acordar a quina de les restants administracions integrants del Consorci, s’adscriu en 
aplicació dels criteris establerts en la LRSAL”. 

 
Article 33 
L’article 33 queda redactat de la següent manera: 
“Dissolució del Consorci 
33.1 El Consorci es dissoldrà per les causes següents: 
a) Acord unànime de tots els membres que l’integren. 
b) Acord majoritari quan sigui inviable la continuació amb els membres restants. 
c) Per impossibilitat legal o material de complir les seves finalitats.  
d) Per transformació del Consorci en una altra entitat per acord de la majoria absoluta 

dels seus membres. 
e) Quan les finalitats estatutàries hagin estat complertes. 
 
33.2. La dissolució del Consorci produeix la seva liquidació i extinció. 
33.3. L’Assemblea General amb l’acord de dissolució nomenarà un liquidador.  A 
manca d’acord, exercirà com a liquidador el Consell d’Administració del Consorci. 
33.4. El liquidador calcularà la quota de liquidació que correspondrà a cada membre del 
Consorci, de conformitat amb el percentatge corresponent a la seva aportació anual i el 
número d’anys que efectivament hagi estat integrat com a membre de ple dret en el 
Consorci. 
33.5. Mitjançant l’acord de dissolució s’establirà la forma i condicions en que tindrà lloc 
el pagament de la quota de liquidació en cas de que resulti positiva. 
33.6. Les entitats consorciades podran acordar, amb les majories exigides per aquests 
Estatuts, la cessió global d’actius i passius a una altra entitat jurídicament adequada 
amb la finalitat de mantenir la continuïtat de l’activitat i poder així aconseguir els 
objectius del Consorci”. 
 
 
Segon.- Notificar a tots els membres associats l’acord inicial de modificació dels 
estatuts i donar-los un termini d’un mes comptador des de la recepció de la notificació 
perquè presentin, en el seu cas, les esmenes que estimin convenients, amb el 
benentès que si no se’n presentessin, es donaria per aprovat definitivament l’acord un 
cop transcorregut l’esmentat termini. 
 

Tercer.- Disposar el sotmetiment de l’acord esmentat al tràmit d’informació pública de forma 
conjunta, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el 
termini establert a l’article 160.1, en relació a l’article 313.3 del Decret 179/1995, de 13 de juny, 



pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, a efectes d’efectuar, 
en el seu cas, les al·legacions i les esmenes corresponents”. 

 
 

Atès que l’acord d’aprovació de la modificació dels estatuts proposada s’ha sotmès per 
part del Consorci Localret a informació pública, de forma conjunta, pel termini de trenta 
dies, mitjançant anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 6770, de 
15 de desembre 2014. 

 
2.- FONAMENTS DE DRET 
Atès que, examinades les modificacions dels estatuts proposades, les mateixes 
s’ajusten al que disposen les Lleis 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració local i 15/2014, de 16 de setembre, de Racionalització 
del Sector Públic i d’altres mesures de reforma administrativa. 
Atès que l’article 322 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals preveu 
que la modificació dels estatuts del Consorci, amb l’acord previ del seu òrgan de 
govern, ha de ser ratificada pels ens consorciats i acordada amb les mateixes 
formalitats que per a la seva aprovació. 
Atès que l’article 313.2 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals 
preveu que els acords per aprovar i modificar els estatuts del Consorci s’han d’adoptar 
amb el vot de la majoria absoluta de membres de la corporació. 
 

3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’atenció a les persones es sotmet al 

Ple l’adopció del següent ACORD: 
 
Primer.- Aprovar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci local Localret, 
acordada per l’Assemblea General d’aquest Consorci en sessió plenària de 27 de 
novembre de 2013, en els termes exposats anteriorment. 
 
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Consorci Localret per al seu coneixement i 
efectes escaients. 
 
No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà el que estimi més adient” 
 

Obert el torn de paraula per la Presidència i sense que cap altra intervenció, 
seguidament, es sotmet l’anterior proposta a votació resultant aprovada amb el vot 
favorable dels dotze regidors assistents sobre els tretze que de dret composen la 
Corporació municipal. 
 
 
 
Extrem vuitè.- Acord de modificació de la determinació de les festes locals per a 
la present anualitat 2015.- 
 
La Sra. Alcaldessa-Presidenta dona lectura a la següent proposta: 

 
“1.- ANTECEDENTS.- 

El Ple municipal, en sessió de data 30 de setembre de 2014, adoptà l’acord de 
proposar que les dues festes locals de Vilafant per a l’any 2015 es realitzin els dies 
25 de maig i 29 de juny, tot donant-ne trasllat al Departament d'Empresa i Ocupació de 
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació. 

 



A través de l’Ordre EMO/347/2014 del Departament d’Empresa i Ocupació, 
publicada al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de data 2 de desembre de 
2014, es va fixar el calendari laboral de festes local del 2015, en el qual està inclòs el 
municipi de Vilafant amb les festivitats del 25 de maig i 29 de juny. 

 
Tenint en compte que el proper diumenge 24 de maig és la data de celebració 

de les eleccions municipals i que, a la vegada, s’ha estimat la conveniència d’afavorir 
la participació, per la qual cosa és preferible que l’endemà sigui un dia laborable.  

 
S’ha vist la conveniència de fer un canvi de festiu, de tal manera que enlloc del 

dilluns 25 de maig, dia de la Pasqua Granada o segona Pasqua, aquesta festivitat es 
traslladi al dilluns 4 de maig. 

 
El Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a través 

dels serveis territorials a Girona, ha fet una recomanació al nostre Ajuntament en 
aquest mateix sentit. 

 
2. FONAMENTS DE DRET 

L’art. 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, estableix que aquest 
acord correspon adoptar-lo al Ple municipal. 
 
 
3.- PROPOSTA DE RESOLUCIÓ 

Vist el dictamen de la Comissió informativa d’atenció a les persones es sotmet al 
Ple l’adopció del següent ACORD: 
 

Primer.- Proposar el canvi d’una de les dues festes locals de Vilafant per a 
l’any 2015, de tal manera que, enlloc de la festivitat del 25 de maig, aquesta es porti 
a terme el dia 4 de maig de 2015. 

 
Segon.- Traslladar aquesta proposta al Departament d'Empresa i Ocupació de 

la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació i a la Direcció de tots els centres 
d’ensenyament del municipi. 

 
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions 

que siguin necessaris per a l'execució del present acord. 
 

No obstant, l’Ajuntament Ple acordarà el que estimi més adient”. 
 
Obert el torn de paraula per la Presidència i sense que cap altra intervenció, 

seguidament, es sotmet la proposta a votació resultant aprovada amb el vot favorable de 
tots els assistents. 
 
Essent les vuit hores i trenta-cinc minuts, prèvia excusa,  abandona la sessió el regidor 
Sr. Xavier Garcia Rodríguez. 
 
 
Extrem novè.- Precs i preguntes.- 
 

Obert el torn de paraula per la Presidència es produeixen les següents 
intervencions: 
 
9.1.-  La Sra. Montse Ricart formula preguntes relacionades amb els següents temes: 
 



1r.- Aprofitant la presencia al Ple d’una representació del grup d’afectats per les 
hipoteques i  el fet que han entregat una carta a tots els regidors  pregunta com està el 
tema de les negociacions amb  l’empresa Fricafort com a tema obligat per tal que els 
assistents afectats se’n portin una resposta. 

 
2n.- Manifesta el malestar del seu grup municipal per la convocatòria per part dels 

amics i simpatitzants del PSC de Vilafant a una xerrada informativa, que es durà a terme 
demà,  sobre el servei municipal de l’aigua i per una  persona contractada per 
l’Ajuntament. Considera que aquesta informació  l’hauria de donar el propi Ajuntament als 
ciutadans i no que un partit polític o un grup municipal, encara que sigui el que està 
governant, s’apropiï d’aquesta iniciativa informativa. 

 
3r.- Assabentada de la constitució de la Comissió de seguiment i control  de 

l’explotació del servei del pavelló esportiu municipal pregunta sobre si s’ha celebrat 
alguna reunió, si ja es disposen de dades de la gestió  i si s’hauria de mantenir en la 
gestió del pavelló el principi d’equilibri  econòmic que es va practicar en la gestió de la 
piscina municipal a la mateixa empresa concessionària. 

 
La Sra. Alcaldessa abans de contestar les qüestions formulades per al Sra. Ricart 

dona la benvinguda al grup de la plataforma d’afectats per les hipoteques que assisteixen 
al Plenari. Diu que no ha tingut temps de llegir l’escrit que li han fet entrega, que sembla 
ser la resposta a una carta serva, i aprofitant la seva presència els informa que no poden 
intervenir però tenen possibilitat de fer-ho en un altre Ple si,  tal i com diu la normativa, ho 
demanen amb la suficient antelació. 

.- Seguidament, com a informació als membres de la plataforma assistents i 
contestant a la primera qüestió,  la Sra. Alcaldessa explica  que hi ha provada inicialment 
una  modificació puntual del Pla General a la zona de la Fricafor però mentre no 
conclogui la tramitació d’aquesta modificació i s’executi el planejament modificat és 
evident que s’han d’adoptar les mesures correctores necessàries per reduir l’impacte 
ambiental existent i concretament les molèsties als veïns de l’entorn. Continua dient que 
s’ha demanat un estudi mediambiental que defineixi les mesures correctores a aplicar de 
les qual es donarà trasllat a Urbanisme per adaptar, si cal, el planejament a les mesures. 
No obstant, cal dir que per part de l’empresa s’han adoptat noves mesures que 
contribueixen a la reducció de l’impacte com és el desmuntatge de motors o el fet de que 
ja no sacrifiquin els animals sinó que els arriben morts o la construcció de nous molls de 
càrrega i descàrrega a la part posterior més allunyada dels habitatges . Per últim, conclou 
dient que quan es disposi de l’informe demanat s’adoptaran o es requerirà l’adopció les 
mesures proposades.   

.- Pel que fa a la segona qüestió, la Sra. Alcaldessa manifesta que no entén la 
molèstia del grup del CiU. Es tracta d’un acte informatiu organitzat pel PSC dels molts 
que pot organitzar qualsevol partit polític o grup municipal en qualsevol municipi. Aquest 
acte –continua dient- no té la connotació privativa o electoral que l’imputa el grup CiU i 
respecte al tècnic ponent de la xerrada informativa diu que el fet que hagi treballat per 
l’Ajuntament no té res a veure doncs la seva participació es deu a la relació d’amistat i  al 
seu oferiment personal i, per últim, el que la informació versi sobre el tema de l’aigua i 
vagi adreçada a amics i simpatitzants del PSC no és cap novetat perquè ja s’han fet 
d’altres xerrades d’informació adreçades a tots els ciutadans i usuaris del servei  
organitzades pel propi Ajuntament com va ser, per exemple, la referida a l’explicació de la 
factura de l’aigua. 

.- Respecte de la qüestió de la Comissió de seguiment en la gestió i explotació del 
servei del pavelló esportiu municipal la Sra. Alcaldessa diu que des de la concessió s’ha 
fet un seguiment mensual,  que fins el més de desembre pràcticament s’ha limitat al 
control de les obres s’estaven fent i a partir de desembre  el seguiment i el control es fa  
per seguir l’evolució de la gestió. Diu que a finals de desembre es va fer una Comissió 
econòmica de la gestió de la piscina municipal, concessió que junt al pavelló esportiu 



també gestiona l’empresa SAFIS, amb un resultat deficitari  previsible per les despeses 
de la concessionària al ser el primer any de la concessió afegit a una situació 
meteorològica desfavorable. Aquest resultat va ser  conegut per tots els regidors perquè 
figura en una acta de la Junta de Govern. Pel que fa a la periodicitat en les reunions de la 
Comissió econòmica es va quedar que es convocaria cada sis mesos: una al mes de 
juliol i altre al mes de desembre. 

 
 
9.2.- El Sr. Cristian Ceballos, davant els dos últims robatoris produïts al nucli antic, 

preocupat pel tema de la seguretat a les nits pregunta si hi ha un pla específic o un 
protocol d’actuació i, més concretament, si s’ha una previsió d’ampliar la plantilla 
municipal de guàrdies o signar un conveni amb altres ajuntaments que tinguin policia 
local o amb els mossos d’esquadra. 

 
.- La Sra. Alcaldessa respon que, evidentment, és un tema important el de la 

seguretat a les nits i considera que la millor proposta  seria ampliar l’actual plantilla de 
guàrdies municipals per cobrir un nou torn de nit però el pressupost municipal no ho 
permet. Diu que l’Ajuntament té un conveni amb els Mossos i tot i que li consta  que 
patrullen a les nits i la col·laboració es molt fluida,  admet que es difícil estar a l’hora a tots 
els nuclis urbans del municipi per evitar els robatoris.  La solució passaria per demanar 
als Mossos el desplegament de més efectius i la intensificació del patrullatge a Vilafant 
durant les nits, petició de la que es donarà trasllat a través del Cap de la guàrdia 
municipal i es si calgués es formalitzaria per escrit. 

 
9.3.- El Sr. Josep Maria Rodríguez, formula les següents qüestions: 
1r.- A la Sra. Alcaldessa sobre la previsió d’instal·lació d’un punt de llum en la 

prolongació de l’Avinguda Maria Torres que va a la rotonda de les “7 Pometes”, que ja es 
va sol·licitar en un ple de la tardor de 2014,  un tram que considera perillós. 

2n.- Al Sr. Francesc Gaspar sobre el canvi en l’accés a l’escola Les Mèlies on 
s’ha ampliat la zona peatonal amb reducció de l’espai d’aparcaments i s’han col·locat 
tanques de formigó i sobre si es té prevista una altra actuació o  si la situació actual és la 
definitiva. 

3r.- A la Sra. Marina Bonilla, li prega més freqüència i dedicació dels serveis 
municipals a la neteja del sector de Les Forques més castigat per les inundacions, carrer 
Rec Susanna i carrer Santa Llogaia en la seva confluència amb  el terme municipal de 
Figueres, on hi ha uns arbres que embruten moltíssim i a més s’acumulen a d’altres 
brutícies. Diu que el prec es deu a que ha observat que en 15 dies no s’ha fet neteja en 
aquesta zona i disposa de fotografies que ho poden acreditar. Conclou dient que aquest 
és un tema que afecta a la sensibilitat dels veïns desprès de les últimes inundacions i la 
neteja d’aquesta zona hauria de ser una prioritat. 

.- La Sra. Alcaldessa admet deficiències en l’enllumenat del sector de la 
prolongació de l’avinguda Maria Torres i diu quan acabi l’obra del carrer lateral de la 
carretera N-260 s’asfaltarà el Centre d’Assistència Primària (CAP) i llavors, si fos 
possible,  es farà l’enllumenat d’aquest tram. 

.- El Sr. Francesc Gaspar contesta dient que el primer objectiu era millorar la 
seguretat de l’accés a l’escola Les Mèlies ampliant l’espai d’accés amb aquest tipus de 
vorera artificial. Aquesta actuació provisional, pels contactes mantinguts,  sembla que 
agrada a la direcció, als professors i a l’AMPA del centre, amb la qual cosa s’ha parlat 
amb els tècnics municipals per projectar,  pressupostar i executar el que seria vorera 
definitiva. 

.- La Sra. Marina Bonilla contesta argumentant que la brigada municipal fa la 
neteja amb la freqüència i periodicitat planificada i  que, possiblement la brutícia 
acumulada a la zona del Rec Susanna es deu a l’acció puntual del vent i no a l’absència 
de neteja. En tot cas, agrairia al Sr. Josep Maria Rodríguez que aquestes deficiències o 
qualsevol altre que precisés de l’actuació immediata de la brigada municipal se li 



notifiqués personalment o a l’Ajuntament. La Sra. Alcaldessa afegeix, que la millor solució 
per mantenir neta la zona del Rec Susanna afectada per les inundacions seria la tala dels 
arbres i l’Ajuntament de Figueres s’ha compromès a fer-ho. 

 
9.4.- El Sr. Paulí Fernández formula les següents qüestions: 
1r. Continuant amb el tema de l’accés a l’Escola Les Mèlies del qual ha parlat el 

Sr. Rodríguez  manifesta que està d’acord amb la solució provisional adoptada però fa un 
prec respecte dels blocs pesats que fan de vorera provisional; diu que caldria l’oportuna 
senyalització amb pintura reflectant o d’altres perquè es troben col·locats dins de la 
calçada i la falta d’aquesta senyalització podria comportat responsabilitat a l’Ajuntament. 

2n.- Demana l’actuació de l’Ajuntament per pal·liar la situació de degradació i 
d’inseguretat dels habitatges desocupats (cases al final de l’avgda. Les Melies i les quatre 
cases que fan cantonada amb els carrers Ramon Montaner i Llobregat), una d’aquestes 
es va incendiar, i en aquest sentit demana al govern municipal un pas més per donar una 
solució inclús arribant a l’actuació subsidiària si ningú es fa càrrec. 

 
.- El Sr. Francesc Gaspar manifesta el seu acord amb la senyalització de la vorera 

provisional de l’accés a l’escola Les Mèlies, sobretot a les nits. 
.- La Sra. Alcaldessa manifesta el seu acord amb l’exposició efectuada pel Sr. 

Paulí,  exposa que en tema dels habitatges la millors solució seria tapiar-les com ja s’ha 
fet les tres cases del carrer Llobregat,  propietat de La Caixa. Afegeix que s’ha dictat una 
ordre d’execució per a l’adopció d’aquestes mesures als propietaris i el requeriment de 
compliment, que pensa que no compliran, i quan acabi el termini i davant aquest 
incompliment,  l’ajuntament procedirà subsidiàriament al tancament amb càrrec als 
obligats. 

 
9.5.- El Sr. José Francisco Parra formula un recordatori i un suggeriment: 
1r.- El recordatori referit al compliment de les normatives de circulació i seguretat 

vial i de prevenció i riscos laborals pel que fa a les obres que realitzades sota el pont de 
l’Aupista-A7,  ja que el passat dimarts no s’havia senyalitzat la descarrega d’un camió 
formigonera que obstaculitzava la circulació pel vial ni els operaris portaven l’armilla 
reflectant. Diu que l’Ajuntament ha de vigilar el compliment d’aquesta normativa màxim 
quan la falta de senyalització en cas d’accident podria derivar en una reclamació 
d’indemnització patrimonial. 

2n.- Un suggeriment d’informació als veïns de les actuacions que les afecten, 
concretament, es refereix a les obres d’adequació del cablejat aeri  a la carretera de 
Santa Llogaia. 

 
.- La Sra. Alcaldessa agraeix al Sr. Parra l’avís cursat el passat dimarts sobre la 

situació de la formigonera del qual va donar trasllat immediat a la guàrdia municipal, que 
es va traslladar al lloc i van comunicar als operaris l’obligació de senyalitzar l’ocupació de 
la via. Pel que fa a l’actuació i indumentària de treball dels operaris diu que resulta 
evident i tots ells saben que han d’actuar escrupolosament en el compliment de les 
normes de seguretat i prevenció de riscos, i  diu que amb independència del grau de 
compliment puntual d’aquesta normativa, aquest Ajuntament així ho exigeix a les 
empreses contractades. 

.- En quan a l’obra del carrer Santa Llogaia, diu l’Alcaldessa, que es tracta d’una 
actuació promoguda per la companyia elèctrica que pretenia inicialment  la retirada dels 
pals de fusta del sector però a petició de  l’Ajuntament, per suggeriment dels serveis 
tècnics municipals, aquesta companyia assumia al seu càrrec i com a obra suplementària 
el treure els encreuaments existents i assegurar i ordenar els cables penjats a les 
façanes. La informació es va donar als veïns afectats amb els quals s’han tingut varies 
reunions on es va explicar el conjunt de les actuacions pactades entre l’Ajuntament i 
l’empresa elèctrica que no s’han portat a terme per la negativa actual dels veïns a 



permetre l’actuació a les seves façanes, tot i que, segons l’opinió de la Sra. Alcaldessa, 
suposava un benefici per ells. 

 . No obstant,  per part d’aquest Ajuntament no hi hauria inconvenient en tornar-ho 
a explicar als veïns si més endavant els interessés.  
 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21.10 hores. 
 

L’ALCALDESSA PRESIDENTA EL SECRETARI INTERVENTOR ACCIDENTAL 
 
 
 
 
 
Consol Cantenys i Arbolí   José Andrés Valentín i Pintado 


