
 
AJUNTAMENT DE VILAFANT 
        ref. 2/2015 
 

PLE ORDINARI 
 

Sessió del dia 18 de març 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).  
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig 

 
Extrem primer.- Aprovació pendent de l’acta de la sessió plenària ordinària del 4 
de febrer de 2014 
 
 Atès que la còpia de l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària del 
4 de febrer d’enguany ha estat traslladada de forma incompleta als regidors 
municipals, s’acorda per unanimitat que la seva aprovació quedi sobre la taula fins a la 
propera sessió plenària. 
 
 
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 
 
 L’Alcaldessa informa als assistents que, des d’inicis d’aquest mes, s’ha posat 
en marxa un nou canal de televisió online relatiu al nostre municipi, el qual gestiona 
l’empresa Gescom. A través d’aquest nou mitjà de comunicació, es vol ordenar el 
divers material audiovisual que venia fent fins ara l’Ajuntament. Es difondran noticies 
relatives al municipi, esdeveniments socials, avisos a la població, i altres; informació 
que serà elaborada per la referida empresa i també pels professionals adscrits a Ràdio 
Vilafant.  
 Simultàniament, informa que es posarà en marxa en el transcurs de les 
properes setmanes una nova aplicació per a mòbils amb informació de Vilafant 
(agenda, enquestes, avisos) i amb la finalitat d’aproximar-se als veïns del municipi. 
 
 L’Alcaldessa explica que per al proper dissabte ha estat organitzada la 
cinquena trobada Vilafant, vila educadora, la qual comptarà amb la presència de 
Salvador Vidal, Doctor en Ciències de l’Educació a la UB i Professor de Didàctica de 
les matemàtiques a la UIC, i de Maria Teresa Abellán, Mestra i psicopedagoga. A la 
vegada, es farà un col·loqui amb la participació del Director de l’Institut de Vilafant, en 



el transcurs del qual es valorarà la posta en marxa per al curs vinent dels estudis de 
batxillerat i d’un cicle formatiu de comerç. 
 
 L’Alcaldessa informa que s’han finalitzat les obres de consolidació dels murs 
del castell de Palol-Sabaldòria, els quals havien sofert seriosos desperfectes a causa 
de les intenses pluges del proppassat novembre. 
 
 Igualment, informa que s’han realitzat els treballs de tala i poda dels arbres del 
Rec Susanna, una vegada han estat autoritzats per part de l’Agència Catalana de 
L'aigua.  
 
 Finalment, l’Alcaldessa informa que el proper 29 de març es celebrarà l’edició 
d’enguany de la Mostra gastronòmica del conill i Fira de l’artesania, a la qual convida 
expressament a tots els regidors perquè hi assisteixin. Agraeix la col·laboració de les 
diferents associacions i entitats del municipi que hi participen i informa d’algunes de les 
novetats que s’han programat per a enguany. 
 
 
Extrem quart.- Aprovació provisional de la modificació puntual del Pla de Millora 
Urbana Mas Bellmunt de Vilafant 
 

L’Alcaldessa dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació: 
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de novembre de 2014, 

adoptà l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla de millora urbana de 
la U.A. 11 Mas Bellmunt del nostre terme municipal, promoguda pel Sr. Rafael 
Jiménez Gallegos, la qual reajusta el perímetre edificable a les parcel·les de la Illa Est 
del Carrer Gregal.  

Atès que l’expedient ha estat sotmès a informació pública pel termini d’un mes, 
a comptar des de la publicació del corresponent Edicte al Butlletí Oficial de la Província 
núm. 219 de data 17 de novembre de 2014 i de la publicació del corresponent anunci a 
l’edició de les comarques gironines d’El Punt/Avui de data 13 de novembre de 2014. 

 Atès, igualment, que se’n ha donat publicitat a través de la pàgina web 
municipal, amb l’exposició de la documentació gràfica i normativa de la modificació 
puntual del Pla de millora urbana. 

Atès que, en el transcurs del període d’exposició pública, no ha estat 
presentada cap al·legació ni suggeriment. 

Atès que, sol·licitat informe a la Demarcació Territorial de Girona de l’Agència 
Catalana de L'aigua, aquesta ha informat favorablement la modificació puntual d’aquest 
Pla de millora urbana. 

Vist l’informe del Secretari interventor. 
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’Urbanisme i Medi Ambient. 
Vistos l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010, 

de 3 d’agost), en relació amb l’article 96 d’aquest mateix text refós, modificat per 
l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer, i l’article 110 del Reglament de la Llei 
d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18 de juliol), en relació amb l’article 117.3 del 
mateix Reglament. 

El Ple de l’Ajuntament adopta el següent ACORD: 
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla de millora 

urbana de la U.A. 11 Mas Bellmunt del nostre terme municipal, promoguda pel Sr. 
Rafael Jiménez Gallegos.  

Segon.- Traslladar l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme als efectes 
que aquesta modificació puntual sigui sotmesa a aprovació definitiva. 

Tercer.- Notificar el present acord al propietari únic inclòs dins l’àmbit d’aquest 
Pla de millora urbana. 



Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells 
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.” 

L’Alcaldessa explica als assistents els objectius principals de la proposta de 
modificació d’aquest Pla de millora urbana i indica expressament que no s’incrementen 
ni el sostre edificable ni el número d’habitatges previstos. 

Intervé la Sra. Montse Ricart per indicar que el seu grup municipal votarà a 
favor de la proposta tenint en compte que ha estat a instància del mateix promotor i 
que compta amb l’informe favorable de l’ACA. 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents. 

 
 
Extrem cinquè.- Acord de reconeixement de l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilafant com a única Associació en l’àmbit de la Protecció Civil 
vinculada al municipi de Vilafant 
 

El Tinent d’Alcalde Sr. Josep Puigmal dóna lectura a la següent proposta: 
“Vist que els Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de 

Protecció Civil de conformitat amb els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de 
Règim Local i els art. 63 i 64 de Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local 
de Catalunya, entre altres disposicions concordants, en ordre a la realització 
d’activitats per a la protecció de les persones i bens en actes i iniciatives ciutadanes 
habituals, i també en situacions d’emergències. 

Vist que, d’acord amb l’article 47 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció 
Civil de Catalunya els municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a 
Catalunya i disposen de capacitat general d’actuació i planificació en aquesta matèria. 

Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 20 de novembre de 2014, 
acordà inscriure l’entitat Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant al 
Registre municipal d’associacions de Vilafant. 

Vist que, d’acord amb l’article 5.2 del Decret 27/2001, de 23 de gener, pel qual 
s’aprova el Reglament de les Associacions del Voluntariat de Protecció Civil (AVPC) 
de Catalunya, correspon als ajuntaments determinar l’AVPC que ha de quedar 
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans de protecció civil. 

Vist el que disposa el Decret 27/2011, de 23 de gener, pel qual s’aprova el 
Reglament de les associacions de voluntariat de protecció civil a Catalunya, el qual 
estableix el procediment per a la inscripció d’una associació de voluntaris de protecció 
civil al registre especial de la Direcció General de Protecció Civil del Departament 
d’Interior de la Generalitat de Catalunya. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’atenció a les persones. 
El Ple municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Reconèixer a l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant, 

amb número CIF G55218861 i inscrita amb el núm. 34 al Registre municipal 
d’associacions, com a única vinculada al municipi. 
 Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil 
per a procedir a la inscripció de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant 
al Registre especial de protecció civil.” 
 El Sr. Puigmal indica que, amb aquesta proposta, s’està donant compliment al 
que disposa la normativa vigent en matèria de protecció civil. Es tracta d’una bona 
notícia per a Vilafant i, a més, del tancament d’un procediment administratiu que va 
iniciar-se el passat mes de novembre amb la constitució de l’Associació. Explica que, 
actualment, hi ha 10 voluntaris de Vilafant que estan fent el curs sobre protecció civil 
que organitza la Generalitat.  
 Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents.  
 



Extrem sisè.- Aprovació del conveni de col·laboració en matèria de protecció civil 
entre l’Ajuntament de Vilafant i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de 
Vilafant 
 

El Tinent d’Alcalde Sr. Josep Puigmal dóna lectura a la proposta que es 
transcriu a continuació: 

“Vist que el Ple municipal ha reconegut a l’Associació de Voluntaris de 
Protecció Civil de Vilafant com a única vinculada al municipi, d’acord amb l’article 5.2 
del Decret 27/2001, de 23 de gener, d’aprovació del Reglament de les Associacions 
del Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, el qual determina que correspon als 
ajuntaments determinar l’Associació de Voluntariat de Protecció Civil que ha de quedar 
vinculada funcionalment a l’autoritat municipal i als plans de protecció civil. 

Vist que l’Ajuntament de Vilafant i aquesta Associació de Voluntaris han vist la 
conveniència de subscriure un conveni de col·laboració, en el marc de la legislació 
vigent en matèria de protecció civil, atesa l’esmentada condició d’aquesta Associació 
com a única vinculada al nostre municipi en l’àmbit de la protecció civil. 

Vist que ambdues parts han portat a terme la redacció d’aquest conveni de 
col·laboració, el redactat del qual s’adjunta al present dictamen. 

Vist el que disposen els articles 25 i 26 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Règim 
Local i articles 63 i 64 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, i altres disposicions concordants, a les quals s’estableix que els 
Ajuntaments tenen atribuïdes competències en matèria de Protecció Civil en ordre a la 
realització d’activitats per a la protecció de les persones i bens en actes i iniciatives 
ciutadanes habituals, i també en situacions d’emergències; l’article 47 de la Llei 
4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, el qual estableix que els 
municipis son les entitats bàsiques de la protecció civil a Catalunya i que disposen de 
capacitat general d’actuació i planificació en aquesta matèria; i l’article 5.2 del Decret 
27/2001, de 23 de gener, d’aprovació del Reglament de les Associacions del 
Voluntariat de Protecció Civil de Catalunya, el qual estableix que correspon als 
ajuntaments determinar l’Associació que ha de quedar vinculada funcionalment a 
l’autoritat municipal i als plans de protecció civil. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’atenció a les persones. 
El Ple municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Aprovar el Conveni de col·laboració en matèria de protecció civil entre 

l’Ajuntament de Vilafant i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Vilafant, tot 
facultant a l’Alcaldessa perquè, en nom i representació del nostre Ajuntament, signi 
tota la documentació necessària. 

Segon.- Determinar que el nomenament dels Voluntaris de Protecció Civil i dels 
Caps d’unitat i, si és el cas, dels Caps de secció i dels Caps d’equips necessaris, així 
com dels seus substituts, previstos a les clàusules 3 i 4 del Conveni, correspongui a la 
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant. 
 Tercer.- Donar trasllat d’aquest acord a la Direcció General de Protecció Civil 
per a procedir a la inscripció de l’esmentat conveni amb l’Associació de Voluntaris de 
Protecció civil al Registre especial de protecció civil.” 
 El Sr. Puigmal informa als assistents sobre els diversos aspectes continguts a 
l’articulat del conveni. 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents. 
 
 
Extrem setè.- Acord desestimant la formalització de les operacions de préstec en 
substitució de les formalitzades en el marc del Fons de Finançament de 
Pagament a Proveïdors, per tal d’acollir-se als beneficis establerts al Reial 
Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre 
 



 El Tinent d’Alcalde Sr. Josep Puigmal dóna lectura a la següent proposta: 
“Vist que el  Ple municipal, en sessió celebrada el 19 de novembre de 2014, 

acordà subscriure amb l’entitat BANC DE BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. un 
préstec de 850.526,02 € i un altre préstec de 383.567,22 € amb la finalitat d’amortitzar 
anticipadament i totalment el deute pendent de les operacions de préstec 
formalitzades pel nostre Ajuntament amb el Fons per al Finançament dels Pagaments 
a Proveïdors (préstecs subscrits amb NCG BANCO, S.A. (NOVAGALICIA BANCO) i 
BANC DE SABADELL). 

Vist que aquestes operacions de refinançament encara no han estat subscrites 
per part del nostre Ajuntament, a l’espera de la preceptiva autorització sol·licitada en 
data 21 de novembre de 2014 al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques. 

Vist que, amb posterioritat a aquesta data, el Reial Decret Llei 17/2014, de 26 
de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats autònomes i 
entitats locals, i d’altres de caràcter econòmic, ha modificat les condicions financeres 
de totes les operacions de crèdit vigents subscrites amb càrrec al Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors, tot establint les següents: 
 a) El tipus d’interès queda fixat per a l’any 2015 en un 0% anual fins al 
venciment del primer període d’interès de 2016. 
 b) Durant 2015 les Entitats Locals no abonaran venciments de principal de les 
operacions formalitzades en exercicis anteriors amb càrrec a aquest Fons. 
 c) El termini d’aquestes operacions d’endeutament s’ampliarà un any. 
 Vist que, a partir de l’1 de gener de 2015, aquestes noves condicions 
financeres han estat aplicades automàticament, sense necessitat de sol·licitar cap 
mena d’adhesió, a tots els Ajuntaments que tenen subscrites operacions de 
finançament amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, 
però no poden ésser aplicades per part del Ministeri d’Hisenda i Administracions 
Públiques a les operacions de crèdit que hagin substituït o substitueixin a les anteriors. 
 Vist que, des dels serveis jurídics i econòmics municipals s’ha valorat que els 
beneficis establerts al Reial Decret Llei 17/2014, de 26 de desembre, per a les 
operacions de crèdit vigents subscrites pel nostre Ajuntament amb càrrec al Fons per 
al Finançament dels Pagaments a Proveïdors, representen un estalvi de 60.903,52 € 
durant l’any 2015 en concepte d’interessos per a les dues operacions i el no 
abonament enguany de la quantitat de 109.745,28 € en concepte de principal per a 
l’operació subscrita amb NCG BANCO, S.A. (NOVAGALICIA BANCO), amb la 
consegüent ampliació en un any del seus terminis. 

Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
 Vist el que disposa la Disposició Addicional Setena del Reial Decret Llei 
17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de les comunitats 
autònomes i entitats locals, i d’altres de caràcter econòmic, 

El Ple municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Desistir de la subscripció amb l’entitat BANC DE BILBAO VIZCAYA 

ARGENTARIA, S.A. d’un préstec de 850.526,02 € i d’un altre préstec de 383.567,22 € 
amb la finalitat d’amortitzar anticipadament i totalment el deute pendent de les 
operacions de préstec formalitzades pel nostre Ajuntament amb el Fons per al 
Finançament dels Pagaments a Proveïdors (préstecs subscrits amb NCG BANCO, 
S.A. (NOVAGALICIA BANCO) i BANC DE SABADELL). 

Segon.- Comunicar el present acord a la Subdirecció General de relacions 
financeres amb les entitats locals del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, 
als efectes de continuar amb l’aplicació dels beneficis establerts al Reial Decret Llei 
17/2014, de 26 de desembre, a les operacions de crèdit vigents subscrites pel nostre 
Ajuntament amb càrrec al Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors. 

Tercer.- Facultar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes 
i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.” 

 A continuació, el Sr. Puigmal intervé tot llegint la següent intervenció: “Tal com 
s’ha explicat molt be en l’enunciat de la proposta i per resumir, es tracta de deixar 



sense efecte un acord que en el seu moment ja ens portava a la reducció significativa 
dels tipus d’interès de les dues operacions financeres, perquè amb posterioritat es 
dóna un nou escenari encara més favorable per a l’ajuntament, com és poder gaudir 
durant un any de interessos a tipus zero, i també la posposició de les amortitzacions 
d’aquest any 2015. Tot això representarà un estalvi de més de seixanta mil euros de 
despesa i ajornar cap a cent deu mil euros d’amortitzacions.” 

El regidor Sr. Cristian Ceballos intervé per manifestar que, efectivament, les 
condicions aprovades pel govern espanyol són menys desfavorables, però no més 
beneficioses. Pel que fa a l’estalvi que es produirà amb la reducció dels interessos i 
amb l’ajornament de l’amortització dels préstecs del Fons de Pagament als Proveïdors, 
proposa que es destini a amortitzar anticipadament altres operacions de préstec 
pendents amb la finalitat de reduir la càrrega financera municipal. En aquest sentit, 
demana que, si efectivament es produeix l’estalvi previst, aquesta quantitat es destini a 
l’amortització anticipada proposada. 

El Sr. Josep Puigmal li respon que les operacions de préstec formalitzades pel 
nostre Ajuntament amb el Fons per al Finançament dels Pagaments a Proveïdors 
foren necessàries per tal de fer front a uns importants incompliments de la Generalitat 
pel que fa al pagament de subvencions i, d’aquesta manera, poder pagar als 
proveïdors municipals. Indica que, tal com s’acordà, les amortitzacions anticipades 
s’aniran fent a mesura que es vagin cobrant aquestes subvencions pendents. Recorda 
que, actualment, l’endeutament municipal es troba al voltant del 60-61%, molt lluny 
encara dels límits establerts per la legislació vigent. Si per part de la Generalitat es 
paguessin les subvencions pendents, aquest percentatge es reduiria fins al 31% 
aproximadament. Afirma que no és voluntat de l’Ajuntament l’allargament de la vida 
dels préstecs municipals, sinó que l’objectiu és reduir el seu import en la mesura que 
sigui possible.  

Pel que fa a la proposta d’acord que ha sotmès a la consideració dels presents, 
el Sr. Puigmal indica que, davant de les favorables condicions aprovades pel govern 
de l’Estat, l’obligació de l’Ajuntament és acollir-s’hi. Dóna lectura a la nota de premsa 
del grup municipal de CiU publicada al setmanari L’Empordà, en la qual s’indica que el 
nostre Ajuntament està hipotecat. En resposta, recorda que el pressupost municipal 
d’enguany preveu una amortització de préstecs per un import superior als 260.000 € i 
que, si no es subscriuen noves operacions de crèdit, al final de l’any el nivell 
d’endeutament serà encara més reduït. Recorda que la tendència d’aquests dos últims 
exercicis econòmics ha estat la reducció de la càrrega financera.  

El Sr. Cristian Ceballos respon al Sr. Puigmal que si fa uns anys l’endeutament 
estava al voltant del 40% i ara, segons ha indicat, està al 60 o 61% és evident que 
l’endeutament s’ha incrementat. No obstant, repeteix que el que ha proposat és que 
l’estalvi que tindrà l’Ajuntament amb aquesta proposta, xifrat al voltant del 110.000 €, 
es destini a l’amortització anticipada d’altres préstecs, tot reduint així el nivell 
d’endeutament municipal. Si no és així, demana on anirà a parar aquest estalvi. 
Finalment, lamenta que el Sr. Puigmal hagi adoptat un to electoralista en el transcurs 
de la present sessió plenària tot llegint la referida nota de premsa publicada a 
L’Empordà. 

L’Alcaldessa intervé per indicar que la proposa és indubtablement molt 
beneficiosa per a l’Ajuntament perquè, en primer terme, es produirà un estalvi 
d’aproximadament 60.000 € en concepte d’interessos. A la vegada, indica que si es 
comprova que, efectivament, l’estalvi previst s’ha produït a finals d’any, es farà una 
reducció de l’endeutament municipal mitjançant l’amortització anticipada. En el supòsit 
que ens ocupa, afirma que es tracta d’una mesura impulsada pel govern estatal amb la 
finalitat de millorar la liquiditat de totes les entitats locals i, a la vegada, indica que, en 
el supòsit d’acollir-s’hi, no és possible aplicar únicament el tipus d’interés del 0% i 
simultàniament amortitzar el capital previst per a enguany. S’han d’aplicar les dues 
mesures a la vegada i, per tant, el termini d’amortització dels crèdits s’ha d’allargar un 
any. Això no significa que l’Ajuntament estigui hipotecat desmesuradament i que, per 



tant, necessiti acollir-se a aquesta disposició estatal, sinó que significa que es podrà 
disposar d’una major liquiditat, a l’igual que la resta d’entitats locals, per tal de fer front 
al compliment del període mig de pagament als proveïdors que estableix la legislació 
vigent. 

El Sr. Cristian Ceballos afirma que el seu grup municipal votarà a favor de la 
proposta únicament si s’especifica que el destí d’aquest estalvi inicialment no previst 
es destina a una amortització anticipada de préstecs. En el supòsit contrari, votaran en 
contra en senyal de protesta, tot i que consideren que la proposta és favorable. 

L’Alcaldessa li respon que l’acord d’amortització anticipada de préstecs s’ha de 
decidir a finals d’any, amb els corresponents informes previs per part de Secretaria i 
Tresoreria, en funció del resultat de la liquidació pressupostària. 

A petició del Sr. Ceballos, el Secretari intervé per indicar, tal com ja havia fet en 
el transcurs de la Comissió Informativa, que les mesures aprovades pel Govern 
espanyol el que persegueixen és una millora de la situació de la tresoreria municipal i 
que, en tot cas, s’ha d’estar al resultat final de la liquidació del Pressupost municipal de 
2015 per tal d’estudiar, si hi ha superàvit, quin ha d’ésser el destí d’aquest.  

El Sr. Ceballos exposa que, si el pressupost municipal d’enguany preveu una 
despesa per a interessos i amortitzacions de préstec que hores d’ara ja se sap que no 
s’efectuarà, és possible fer una previsió del destí que es pot donar a aquest estalvi. 
L’Alcaldessa li repeteix que, una vegada liquidat el pressupost, si hi ha finalment 
estalvi, aleshores es decidirà on es destina. 

A continuació, intervé el regidor Sr. Paulí Fernández per indicar que, en tots els 
acords adoptats fins ara per a la subscripció de préstecs amb el Fons de Pagament als 
Proveïdors, s’ha indicat que, a mesura que es cobrin les subvencions pendents, els 
préstecs s’aniran amortitzant anticipadament. Per tant, indica que no li fa gràcia 
adoptar l’acord d’ajornar la seva amortització un any més. Per aquest motiu, afirma 
que s’abstindrà. Manifesta, a l’igual que el Sr. Ceballos, que també voldria tenir clar a 
on es destinarà l’estalvi produït per aquestes mesures estatals. 

L’Alcaldessa assenyala que, actualment, l’Ajuntament té pendent de cobrament 
més d’un milió tres-cents mil euros en concepte de subvencions o transferències de la 
participació en els fons municipals. Manifesta que, si es van cobrant, els préstecs 
s’aniran amortitzant anticipadament. Recorda que el pressupost municipal també té 
previstos un seguit d’ingressos en concepte de subvencions per a 2015, els quals no 
se sap quan es cobraran. L’Ajuntament no pot deixar de pagar als proveïdors dins dels 
terminis legals establerts pel fet que hagi destinat unes quantitats importants a 
amortitzacions anticipades. 

Finalment, intervé el regidor Sr. José Francisco Parra, el qual indica que amb 
aquesta proposta es produiran tres mesures simultàniament: Un estalvi 
d’aproximadament 60.000 € en concepte d’interessos, un allargament en 1 any del 
termini d’amortització dels préstecs, i una millora en l’estat de tresoreria municipal per 
tal de permetre el pagament puntual als proveïdors. Afirma que les tres mesures s’han 
d’assumir com un tot i que no es poden destriar, tot aplicant-ne unes sí i altres no. 

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la Sra. Consol 
Cantenys, el Sr. Josep Puigmal, la Sra. Marissa Resta, el Sr. Isaac Alonso, la Sra. 
Marina Bonilla, el Sr. Francesc Gaspar, el Sr. Xavier García i el Sr. José Francisco 
Parra. Voten contràriament a la proposta la Sra. Montse Ricart, el Sr. Cristian Ceballos 
i el Sr. Josep Maria Rodríguez. S’absté el Sr. Paulí Fernández. 

 
 
Extrem vuitè.- Precs i preguntes 
 
 .- Atorgada la paraula, la Sra. Montse Ricart intervé per sol·licitar, en primer lloc, 
informació sobre el Decret de l’Alcaldia que requereix a l’empresa FRICAFOR l’adopció 
de mesures d’aïllament acústic, a sol·licitud d’un particular. Demana si es tracta del Sr. 



Rosillo, el qual ja ha presentat anteriorment diverses queixes en relació a aquest tema, o 
si es tracta d’un altre veí. 
 En segon lloc, sol·licita informació sobre dos Decrets de l’Alcaldia molt 
consecutius relatius a la contractació temporal de dues treballadores de neteja en 
substitució d’una mateixa baixa mèdica. 
 En tercer lloc, demana informació sobre la visita dels tècnics del Ministeri de 
Foment, prevista per als propers dies, de la qual s’informa a l’assemblea de la plataforma 
ciutadana pro-rotonda de Vilafant a la N260 celebrada ahir. Demana que els grups 
municipals, en la seva qualitat de representants de la ciutadania, puguin participar en 
aquesta reunió i així estar informats d’un tema de tanta importància per al nostre 
municipi. 
 Finalment, manifesta la seva queixa davant la resposta que se li ha donat per 
part d’un treballador municipal a una petició efectuada ahir de documentació municipal 
sobre un tema del qual volia formular una pregunta en el Ple d’avui. Exposa que ha 
rebut un correu electrònic en el qual se l’indica que, d’acord amb les instruccions del 
Secretari municipal, ha d’efectuar aquesta petició per escrit, en aplicació de l’article 31 
del Reglament Orgànic Municipal (ROM). Llegeix el següent fragment d’aquest article: 
“Els serveis administratius municipals o el seu funcionariat, i, si escau, els òrgans 
directius corresponents estan obligats a facilitar aquesta informació, sense autorització 
prèvia, en els casos següents:  

a) Quan es tracti de l’accés dels regidors i de les regidores amb 
responsabilitats o delegacions a la informació pròpia de les seves responsabilitats. 
Igualment, quan es tracti d’informació necessària per a l’exercici del càrrec de regidor, 
encara que no exerceixi funcions delegades.  

b) Quan es tracti de l’accés de tots els regidors i les regidores a la informació i 
documentació pròpies  dels  assumptes  que  hagin  de  ser tractats pels òrgans 
col·legiats dels quals en siguin membres i a les resolucions o acords efectius de tots 
els òrgans municipals. 

c) Quan es tracti de l’accés a informació o documentació de la Corporació 
local que sigui de lliure accés a la ciutadania, així com als expedients administratius en 
els quals el regidor o regidora pugui tenir la consideració d’interessat d’acord amb la 
legislació administrativa.”  

 Indica que, a partir de la interpretació que fa d’aquest article i en exercici de les 
competències que té com a regidora municipal, la informació li havia d’haver estat 
facilitada sense necessitat de sol·licitar-la prèviament per escrit. Per aquest motiu, vol 
deixar constància de la seva indignació. A més, afirma que l’equip de govern municipal 
tampoc aplica correctament el ROM perquè no estan publicades totes les actes dels 
Plens i Juntes de Govern municipal, tal com obliga. Acaba dient que està enfadada 
perquè no s’ha de tractar així a cap regidor, sigui del govern o de l’oposició. 

 
L’Alcaldessa respon, pel que fa al Decret relatiu a FRICAFOR, que es tracta de 

la resolució d’un expedient que s’inicià a sol·licitud del Sr. Juan Jiménez, el qual viu a 
tocar l’empresa. Aquest tema de les molèsties acústiques que li produeix l’activitat de 
l’escorxador ha estat objecte de negociació entre l’empresa i el veí, amb intervenció 
municipal, i ha desembocat en la retirada d’un aparell de ventilació que causava un 
elevat soroll i en el requeriment perquè FRICAFOR procedeixi a sufragar la despesa 
per a l’aïllament de les finestres de l’habitatge del Sr. Jiménez.  

Pel que fa als Decrets de substitució d’una treballadora de neteja que està amb 
una baixa mèdica, informa que, efectivament, es va haver de fer una segona 
contractació d’urgència al cap de pocs dies d’efectuar la primera, tenint en compte que 
la substituta inicial va tenir uns problemes personals que li impediren continuar amb el 
treball per al qual havia estat contractada. 

Pel que fa a la reunió tècnica al voltant del tema de la rotonda de la N-260 
informa que, ahir mateix, va tenir coneixement de la data de la mateixa. Indica que es 



portarà a terme divendres vinent, a ¼ d’una del migdia, i aprofita per convidar a tots els 
regidors municipals a assistir-hi. 

Finalment, pel que fa a la queixa relativa a la sol·licitud d’informació municipal, 
l’Alcaldessa li respon que aquest tema és sagrat per a l’equip de govern municipal i 
que, en cap moment, s’ha negat als regidors l’accés a cap informació. Desconeix quina 
informació ha sol·licitat perquè va haver d’absentar-se a Girona, juntament amb el 
Secretari, per motius municipals.  

El Secretari li indica que, entre altres, es demanava una informació relativa a les 
despeses de defensa jurídica i procuradors dels quatre darrers anys. 

L’Alcaldessa li respon que, per donar una informació adequada relativa a aquest 
període de temps, la informació s’havia d’haver sol·licitat amb més antelació.  

La Sra. Ricart manifesta que els mitjans informàtics que es disposen avui dia 
permeten obtenir una informació d’aquesta mena en un molt breu espai de temps. 
Afegeix que s’ha queixat en moltes ocasions anteriors per les dificultats que ha tingut a 
l’hora d’obtenir informacions municipals. 

L’Alcaldessa li respon que cap funcionari té instruccions de negar informació als 
regidors, tal com sembla insinuar la Sra. Ricart,  i que, en tot cas, demana que, en 
futures ocasions, les peticions es facin amb temps suficient per poder recollir la 
documentació sol·licitada. 

La Sra. Ricart li respon que la gestió del seu temps és una responsabilitat pròpia 
i, per tant, a ella mateixa li correspon administrar-lo. 

 
.- Atorgada la paraula, el Sr. Cristian Ceballos manifesta, en relació a un acte 

organitzat pel PSC a Vilafant del qual se’n feu referència a l’anterior sessió plenària, 
que ha repassat l’historial de contractació de l’assessor municipal en matèria d’aigües 
Sr. Joan Gaya i ha vist que, actualment, l’Ajuntament li satisfà una retribució de 1.000 € 
trimestrals. Pregunta en quines matèries assessora el Sr. Gaya i si és realment 
necessària la seva contractació. Pregunta si no seria més adient fer-li una contractació 
puntual cada vegada que sigui necessari el seu assessorament.  

L’Alcaldessa respon al Sr. Ceballos que el Sr. Joan Gaya és un bon professional 
i un tècnic amb molta experiència tant al nostre país com a l’estranger, per la qual cosa 
estima és una persona absolutament adequada per assessorar en aquesta matèria a 
l’Ajuntament. Recorda que la xarxa domiciliària de subministrament d’aigua estava en 
molt mal estat i que, tot i les millores introduïdes amb les inversions efectuades aquests 
darrers anys, encara hi ha prop d’un 50% de pèrdues respecte de l'aigua captada als 
pous municipals. Per tant, estima que cal continuar fent esforços per reduir aquesta 
pèrdua i millorar el servei. Indica que el Sr. Joan Gaya ha assessorat a l’Ajuntament en 
tot el procés de liquidació de l’anterior concessió administrativa del servei a l’empresa 
Aqualia, en la negociació del contracte amb FISERSA, en la redacció del Reglament del 
servei, en el seguiment de les inversions que s’han anat fent a la xarxa com a 
conseqüència del contracte-programa signat amb FISERSA i, actualment, està 
assessorant la possible renovació d’aquest contracte, el qual finalitza a finals del 
present any, o la possibilitat de canviar l’actual sistema de gestió del servei. A més, 
està valorant quines són les inversions prioritàries en la xarxa d’aigua per als propers 
anys. L’Alcaldessa indica que, a la vegada, tot aquest assessorament i el mateix 
desenvolupament del servei d’aigües és objecte d’un seguiment diari per part dels 
serveis tècnics municipals. Acaba dient que el servei és suficientment important com 
per dedicar-hi la suma de 1.000 € trimestrals. 

El Sr. Ceballos li respon que, tot i així, li sembla qüestionable que l’equip de 
govern municipal utilitzi als tècnics o assessors municipals per fer xerrades públiques 
de partit.  

 
El Sr. Ceballos indica que a la Junta de Govern del 18 de febrer s’acordà signar 

un conveni amb l’entitat privada GESCOM per a la gestió d’un canal de televisió online 
amb un contingut de notícies municipals. Manifesta que el seu grup municipal es quedà 



sobtat en assabentar-se d’aquesta decisió a través de la premsa. Encara que sigui 
gestionat per una empresa privada, l’Ajuntament hauria de vetllar perquè els continguts 
s’adaptessin a la Llei de Comunicació Audiovisual de Catalunya i, per tant, hauria 
d’ésser un servei de gestió directa municipal. Aquest text legislatiu disposa, a més, que 
hauria d’aprovar-se un reglament per al funcionament d’aquesta televisió i, a la vegada, 
hauria d’ésser acordada amb el vot dels dos terços del Consistori municipal. Manifesta 
que ha tingut accés al conveni subscrit amb GESCOM i que, tot i ésser curt, reflexa les 
formes de fer de l’actual equip de govern municipal. En llegeix una part textualment i 
crítica les formes poc democràtiques que s’hi estableixen a l’hora de facilitar la 
informació que s’hi ha de difondre. Ho resumeix dient que GESCOM posà el mitjà i 
l’Alcaldessa és la que dóna els continguts, sempre d’acord amb el contingut del 
conveni. Manifesta que la seva sorpresa fou majúscula quan comprovà que la primera 
notícia que es difonia a través d’aquest canal de televisió era la presentació de la 
candidata municipal socialista a les properes eleccions locals. 

La pregunta que efectua el Sr. Ceballos és la següent: Vostès creuen que 
aquest és un mitja de comunicació realment democràtic? No ratlla la il·legalitat o 
l’al·legalitat la creació d’aquest servei? Això, sumat a la contractació de tècnics amics 
del partit socialista com ha comentat abans, li porta a una segona pregunta: Té una 
previsió l’equip de govern del que li costarà a l’Ajuntament la campanya del PSC? 

L’Alcaldessa li respon que els únics que han parlat de campanyes electorals en 
el transcurs del present Ple són els regidors de CiU. Sembla que estan una mica 
obsessionats. Explica que l’Ajuntament, juntament amb Ràdio Vilafant, anava 
confeccionant petits vídeos que s’anaven penjant a la web. Ara, s’ha estimat convenient  
ordenar aquest recurs audiovisual, sense cap cost complementari per al municipi, de tal 
manera que aquests continguts puguin ésser confeccionats per una empresa 
especialitzada. A la vegada, estem parlant d’un canal web de televisió de caràcter 
privat, el qual ha signat un conveni amb el nostre Ajuntament per tal de donar difusió a 
informacions d’interés municipal. No s’està fent cap il·legalitat ni al·legalitat. Al marge de 
les manifestacions efectuades pel Sr. Ceballos, quan una persona es presenta com a 
candidata a les eleccions municipals, això és una notícia d’interès per al municipi, a 
l’igual que les moltes altres informacions que també s’han difós a través d’aquest canal 
web. Afirma que l’actual equip de govern municipal mai ha volgut controlar els medis 
informatius municipals i, per tant, tampoc vol controlar una pàgina web gestionada per 
una empresa privada. Demana al Sr. Ceballos que deixi la campanya electoral per al 
moment que toqui i que ara es centri en la tasca pròpia d’una sessió plenària municipal. 

El Sr. Ceballos recorda que ha estat el Sr. Puigmal ha estat el primer en fer 
electoralisme al llegir una nota de premsa del grup municipal de CiU en un altre punt de 
la present sessió. A més, recorda que la web municipal conté un link directe amb 
l’esmentat canal web televisiu, per la qual cosa s’ha de pensar que té relació amb el 
govern municipal. Finalment, recorda que el conveni plasma que és l’Alcaldessa qui 
facilitarà la informació que ha de fer-se pública a través del canal web de televisió. Diu 
que això és una forma clara de control. 

L’Alcaldessa li respon que, en la seva anterior intervenció, ja ha donat resposta 
a les qüestions plantejades pel Sr. Ceballos.  

 
.- Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. Paulí Fernández per afegir-se a la 

queixa expressada pel Sr. Ceballos en el sentit que els regidors s’hagin assabentat de 
la creació d’un canal municipal de televisió a través de la premsa. Critica, igualment, 
que aquest canal s’hagi personat a filmar als assistents a una activitat municipal com 
és el curs de cuina sense demanar permís previ als participants.  

En segon lloc, el Sr. Fernández pregunta per les lluminàries adquirides per a 
L’Arengada i una part de Les Forques quan s’ha pogut comprovar, amb anterioritat, 
que aquestes no han funcionat a altres indrets del municipi. En concret, al carrer 
Vilamalla núm. 12 es va posar una mostra d’aquesta lluminària amb leds i ha estat un 



fracàs perquè s’han anat apagant dia rere dia. Per què s’han comprat després de 
veure el seu mal funcionament? 

L’Alcaldessa li respon, pel que fa a la primera pregunta, que el curs de cuina ha 
estat objecte de filmació a través de Ràdio Vilafant o Tramuntana TV en anys 
anteriors. Per altra banda, davant la queixa que s’han assabentat de la notícia de 
creació del canal web de televisió a través de la premsa, manifesta que sempre ha 
estat en disposició d’informar als regidors sobre qualsevol iniciativa municipal, però cal 
que aquests s’interessin per les mateixes i acudeixin a l’Ajuntament per preguntar 
sobre elles. Recorda que, al llarg d’aquests quatre anys de mandat, pràcticament mai 
s’han adreçat a l’Alcaldia per preguntar en aquest sentit. Manifesta que poden venir 
sempre que vulguin, que la comunicació serà fluïda en tot moment, i convida als 
regidors a anar a l’Alcaldia a demanar informació, al marge de les reunions 
informatives que es convoquen regularment. 

Pel que fa al tema de les lluminàries, l’Alcaldessa informa que, efectivament, 
les que s’han adquirit per al carrer Vilamalla han estat defectuoses i, per tant, s’ha 
obtingut el compromís de l’empresa subministradora perquè els substitueixi per unes 
altres que efectivament funcionin. Afirma que s’han fet altres compres d’aquest 
material i que els serveis tècnics municipals hi estan a sobre perquè funcionin 
òptimament. Manifesta que s’informarà amb els serveis tècnics municipals sobre 
aquest extrem. 

 
.- Atorgada la paraula, el regidor Sr. José Francisco Parra manifesta, en primer 

lloc, que ha pogut comprovar-se que hi ha molts vehicles que circulen contra direcció 
al tram de carrer de L’Arengada que hi ha davant de la farmàcia. Demana que es 
prenguin mesures com, per exemple, col·locar una senyal de direcció prohibida. 

En segon lloc, el Sr. Parra demana que s’utilitzi el cens d’activitats 
econòmiques de Vilafant a l’hora de sol·licitar pressupostos per a la realització de 
treballs o serveis per al municipi, de tal manera que siguin aquestes empreses les 
prioritàries a l’hora de contractar. 

En tercer lloc, davant de l’elevada despesa en matèria d’adquisició de pellet per 
a la caldera que hi ha al pavelló municipal d’esports, demana si hi ha un control 
d’aquest consum i si aquest correspon directament a l’Ajuntament o a l’empresa 
concessionària del servei. Pregunta, a la vegada, si podria utilitzar-se com a 
combustible de biomassa el material vegetal procedent de la poda de les zones verdes 
i jardins del municipi. 

En quart lloc, el Sr. Parra pregunta per una factura aprovada per la Junta de 
Govern Local relativa a la reparació d’un ascensor a conseqüència dels desperfectes 
soferts durant els aiguats del proppassat mes de novembre. En concret, pregunta si 
s’ha fet declaració de sinistre a la companya asseguradora i, en aquest supòsit, si s’ha 
acabat cobrant la indemnització. 

Finalment, el Sr. Parra informa de la convocatòria d’una línia de subvencions 
anomenada ERASMUS PLUS, amb finançament europeu, la qual podria servir per al 
finançament de projectes esportius del municipi. 

L’Alcaldessa respon al Sr. Parra, en relació a la primera qüestió plantejada, 
que, efectivament, ja s’havia detectat que hi ha vehicles que circulen contra direcció al 
Carrer Navata i, per aquest motiu, s’han donat instruccions específiques als guàrdies 
municipals perquè hi facin una vigilància més estreta. Igualment, es valorarà la 
conveniència d’incrementar la senyalització en aquesta via urbana. 

Pel que fa a la petició d’ofertes econòmiques a les empreses de Vilafant per a 
les contractacions municipals, l’Alcaldessa li respon que aquesta pràctica ja és 
comuna al nostre Ajuntament. La costum és demanar tres pressupostos i, sempre que 
això sigui possible, fer la petició a empreses vilafantenques. 

En relació a la utilització de material de poda per a la caldera del pavelló, 
l’Alcaldessa li respon que això no és possible. Informa que el control de la caldera es 
fa directament des dels serveis tècnics municipals i que s’ha contractat un servei de 



manteniment amb una empresa figuerenca. Reconeix que es tracta d’una caldera amb 
un consum molt gran i que caldrà anar-la ajustant a mesura que el seu funcionament 
es consolidi. Recorda que s’han fet proves amb diferents tipus de pellet per veure quin 
és el que funciona millor.  

Finalment, en resposta a la darrera pregunta formulada pel Sr. Parra, contesta 
que s’efectuà comunicació del sinistre de l’ascensor a l’empresa asseguradora, però 
desconeix si aquesta ja ha pagat hores d’ara. 
 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,30 hores. 
 

L’ALCALDESSA PRESIDENTA EL SECRETARI INTERVENTOR  
 
 
 
 
 

Consol Cantenys i Arbolí  Josep Maria Cortada i Puig 
 


