
 
AJUNTAMENT DE VILAFANT 
        ref. 7/2015 
 

PLE EXTRAORDINARI 
 

Sessió del dia 1 de juliol de 2015 
 

Lloc: Saló de sessions de la Casa Consistorial 
Hora d’inici: 20 hores 
Assistents: Sra. Consol Cantenys Arbolí (PSC) (Alcaldessa), Sr. Francesc Gaspar 
López (PSC), Sra. Marissa Resta Buxeda (PSC), Sr. Francisco J. Marin Estany (PSC), 
Sr. Xavier García Rodríguez (PSC), Sr. César González Crespo (PSC), Sr. Sergi 
Palomeras i Ferran (ERC), Sra. Maria Vidal i Hurtós (ERC), Sra. Anna Pastoret i Martín 
(ERC), Sra. Montserrat Ricart i Solé (CiU), Sr. Cristian Ceballos i López (CiU), Sra. 
Roser Sendra i Grau (CiU), Sr. José Francisco Parra Gallardo (PP).  
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig 

 
Extrem primer.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 
13 de juny de 2015 
 

Llegida l’Acta corresponent a la sessió constitutiva del dia 13 de juny de 2015, 
el Secretari esmenta que hi consta un error en la transcripció de la promesa/jurament 
del càrrec expressada per la regidora Sra. Roser Sendra. Una vegada rectificat aquest 
error, i sense cap més intervenció, l’Acta resulta aprovada per la totalitat dels 
assistents. 
 
Extrem segon.- Acord de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del 
Ple municipal 
 
 L’Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta: 

“Vist que l’article 78.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic dels Ens locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 26 de novembre, 
estableix que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària convocada a l’efecte dins 
els trenta dies següents al de la sessió constitutiva de l’Ajuntament, fixarà la periodicitat 
de les sessions ordinàries. 

Vist que l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local, 
modificada per la Llei 11/1999, de 21 d’abril, disposa que els Ajuntaments de entre 5.001 
i 20.000 habitants, celebraran sessió plenària ordinària, com a mínim, cada dos mesos i 
que, així mateix, el Ple celebra sessió extraordinària “quan així ho decideixi el President o 
ho sol·liciti una quarta part, almenys, del número legal de membres de la Corporació”. 

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Establir la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de l’Ajuntament 

amb caràcter bimensual. 
Segon.- Fixar el dia de la celebració de les sessions ordinàries del Ple de la 

Corporació, a les 20 hores del tercer dimecres del mesos de gener, març, maig, juliol, 
setembre i novembre. 
  Si el dia fixat coincidís amb dia festiu, la sessió ordinària es celebrarà el següent 
dia hàbil o be el dimecres de la següent setmana.” 
 Sotmesa a votació, aquesta proposta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents. 

 
 
Extrem tercer.- Acord de determinació de la composició de la Comissió Especial 
de Comptes 



 
L’Alcaldessa dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació: 
“Vist l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 

Règim Local, i l’article 98 de la Llei 8/1987, de 15 d’abril, Municipal i de Règim Local de 
Catalunya, estableixen que els comptes generals de la Corporació es sotmetran a 
informe de la Comissió Especial de Comptes de l’Ajuntament, la qual estarà integrada 
per membres dels diferents grups polítics municipals.  

Vist que la Comissió especial de Comptes és una comissió informativa que ha 
de constituir-se obligatòriament en totes les Entitats locals i la funció de la mateixa és 
informar els comptes de l’entitat local, els quals s’han de rendir de conformitat amb el 
que es preveu a l’article 212 de la Llei d’Hisendes Locals. 
 Vista la proposta efectuada pels diversos grups municipals per al nomenament 
dels seus respectius representants a la Comissió Especial de Comptes. 

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.-  Nomenar com a membres integrants de la Comissió Especial de 

Comptes, en representació dels diferents grups municipals, els següents regidors: 
.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

progrés: Sr. Francesc Gaspar López 
.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martín 
.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sr. Cristian Ceballos i López 
.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 

Gallardo. 
Segon.- Presidirà la Comissió Especial de Comptes, l’Alcaldessa de la 

Corporació o persona en qui delegui. 
Tercer.- Per a l’adopció dels acords es seguirà el sistema del vot ponderat, en 

funció de la representació  de cadascun dels diferents grups polítics municipals.” 
Sotmesa a votació, aquesta proposta obté el vot favorable de la totalitat dels 

assistents. 
 
 
Extrem quart.- Acord de nomenament de representants de la Corporació en altres 
òrgans col·legiats que siguin competència del Ple 
 

L’Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta: 
“Vist que l’article 38 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic 

dels Ens locals, estableix que el Ple de la Corporació ha de resoldre sobre el 
nomenament dels representants de la Corporació en altres òrgans col·legiats. 

Vist que correspon, per tant, al Ple municipal l’elecció dels representants, entre els 
membres de la Corporació, en òrgans col·legiats, el nomenament dels quals li 
correspongui. 

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Nomenar la regidora Sra. Marisa Resta Buxeda en qualitat de 

representant de l’Ajuntament als Consells escolars dels centres docents públics i de la 
Comissió municipal d’escolarització. 

Segon.- Nomenar el regidor Sr. José Javier García Rodríguez en qualitat de  
representant de l’Ajuntament a l’Assemblea General del Consell d’Iniciatives Locals per al 
Medi Ambient de les comarques de Girona (CILMA) i a la Xarxa Mediambiental de l’Àrea 
urbana de Figueres. 

Tercer.- Nomenar el regidor Sr. César González Crespo en qualitat de 
representant de l’Ajuntament a la Federació de mitjans de comunicació locals de 
Catalunya, i al Consorci d’entitats locals LOCALRET.  

Quart.- Nomenar a l’Alcaldessa Sra. Consol Cantenys Arbolí i al regidor Sr. 
Francisco Javier Marín Estany  en qualitat de representants de l’Ajuntament de Vilafant 
a la Junta General de la societat privada plurimunicipal Figueres de Serveis, S.A. i a 



l’Alcaldessa com a representant al Consell d’Administració d’aquesta mateixa societat 
plurimunicipal. 

Cinquè.- Notificar als diferents organismes i entitats la designació de nous 
representants de la Corporació.” 

Sotmesa a votació, aquesta proposta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents. 
 
 
Extrem cinquè.- Acord de creació, composició i periodicitat de les Comissions 
informatives i d’altres òrgans de coordinació i assessorament (Mesa de 
coordinació de seguretat i Consell assessor de Ràdio Vilafant) 
 

L’Alcaldessa dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació: 
“Vist que l’apartat segon de l’article 48 de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya preveu que l’organització municipal es pot complementar amb la creació de: 
a) Les comissions d’estudi, informe o consulta. 
b) Els òrgans de participació ciutadana. 
c) El síndic de greuges. 
d) El consell assessor urbanístic 
e) La junta local de seguretat 
f) Qualsevol altre òrgan establert pel municipi. 

Atesa la conveniència i necessitat de crear diverses comissions informatives, 
amb l’objecte d’estudiar i informar els assumptes quines competències són atribuïdes 
al plenari. 
 Vista la proposta efectuada pels diversos grups municipals per al nomenament 
dels seus respectius representants a les Comissions informatives i a altres òrgans de 
coordinació i assessorament. 

Vist el que disposa l’article 51 i 53.2 del Reglament d’organització, 
funcionament i règim Jurídic de les entitats locals. 

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Crear les Comissions Informatives permanents següents: 

a) Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient. 
b) Comissió Informativa d’Economia i Hisenda. 
c) Comissió informativa  d’Atenció a les persones. 

Segon.- Les Comissions Informatives estaran presidides per l’Alcaldessa, que 
podrà delegar la presidència en qualsevol membre de la Corporació, i es composaran 
de les següents persones: 

1.- Comissió Informativa d’Urbanisme i de Medi Ambient: 
.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

progrés: Sr. Francisco Javier Marín Estany  i Sr. José Javier García Rodríguez. 
.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras Ferran 
.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Montserrat Ricart i Solé. 
.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 

Gallardo. 
2.- Comissió informativa d’Economia i Hisenda: 
.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 

progrés: Sr. Francesc Gaspar López i Sr. César González Crespo. 
.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 

d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Anna Pastoret i Martín 
.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sr. Cristian Ceballos i López. 
.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 

Gallardo. 
3.- Comissió informativa d’Atenció a les persones: 



.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés: Sra. Marisa Resta Buxeda i Sr. César González Crespo. 

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Maria Vidal i Hurtós 

.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Roser Sendra i Grau. 

.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 
Gallardo. 
  Tercer.- S’estableix que les Comissions Informatives es reuneixin el divendres 
anterior a la celebració del Ple ordinari, a partir de les 13 hores, i, en el supòsit d’un 
Ple extraordinari, amb una antelació mínima de tres dies hàbils a la seva celebració, 
excepte els urgents. 
 Les Comissions Informatives tindran per funció l’estudi, informe o consulta dels 
assumptes que hagin de ser sotmesos a decisió del Ple de la Corporació. Tanmateix 
podran informar sobre aquells assumptes que la Junta de Govern Local o l’Alcaldia 
consideri convenient sotmetre a la seva consideració. 

Quart.- Nomenar, en representació dels diferents grups municipals, els següents 
regidors com a membres integrants del Consell Escolar Municipal, el qual estarà 
presidit per l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui: 

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés: Sra. Marisa Resta Buxeda 

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sra. Maria Vidal i Hurtós 

.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Roser Sendra i Grau 

.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 
Gallardo. 

Cinquè.- Nomenar, en representació dels diferents grups municipals, els següents 
regidors com a membres integrants del Consell assessor de Ràdio Vilafant, el qual 
estarà presidit per l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui delegui: 

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés: Sr. César González Crespo 

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras Ferran 

.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sr. Cristian Ceballos i López 

.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 
Gallardo. 

Sisè.- Nomenar, en representació dels diferents grups municipals, els següents 
regidors com a membres integrants de la Mesa de coordinació de seguretat de 
Vilafant, la qual estarà presidida per l’Alcaldessa de la Corporació o persona en qui 
delegui: 

.-Pel grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de 
progrés: Sr. José Javier García Rodríguez 

.-Pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya-Moviment 
d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal: Sr. Sergi Palomeras Ferran 

.-Pel grup municipal de Convergència i Unió:  Sra. Montserrat Ricart i Solé 

.-Pel grup municipal del Partit Popular de Catalunya: Sr. José Francisco Parra 
Gallardo.” 
 Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. José Francisco Parra, el qual, a l’igual 
que va fer en el transcurs de la Junta de Portaveus celebrada per tractar els temes de la 
present sessió plenària, demana que es convidi al Subdelegat del Govern a assistir a les 
reunions de la Mesa de coordinació de seguretat de Vilafant. 
 Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. Sergi Palomeras per manifestar que el 
seu grup municipal s’abstindrà en la votació de la present proposta tenint en compte que 
els semblaria preferible que la representació dels diferents grups municipals a les 
Comissions Informatives s’integrés únicament per un regidor de cadascun d’ells, a 
diferència de la proposta que contempla la presència de dos regidors del grup municipal 



socialista i un regidor dels altres grups. Manifesta que, tenint en compte que la 
Presidència de les Comissions correspon a l’Alcaldessa, aquest grup municipal ja està 
suficientment representat. 
 L’Alcaldessa respon que el caràcter d’aquestes Comissions és merament 
informatiu, tot i que estima que la seva funció hauria d’ésser la de servir com a taula de 
treball per a la discussió dels diferents temes d’interés municipal. Recorda que, en el 
supòsit que hi hagi d’haver una votació dins d’aquestes Comissions, s’aplicaria el vot 
ponderat en funció de la representativitat que ostenten cadascun dels diferents grups 
municipals. En tot cas, l’Alcaldessa manifesta que sempre es podrà reconsiderar i 
modificar, si cal, la composició d’aquestes Comissions Informatives. 
 Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels 
assistents, a excepció dels regidors Sr. Sergi Palomeras, Sra. Maria Vidal i Sra. Anna 
Pastoret que s’abstenen.  
 
 
Extrem sisè.- Creació dels grups municipals i adopció de l’acord de creació i 
composició de la Junta de portaveus 
 
 L’Alcaldessa dóna lectura a la següent proposta: 

“Vist que l’article 20 de la Lleu 7/1985, de 2 d’abril de Bases de Règim Local, 
estableix que tots els grups polítics integrants de la Corporació tindran dret a participar 
en els òrgans de govern municipal en proporció al nombre de regidors que tinguin en 
el plenari. 

Vist que l’article 50 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova 
el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, disposa que per al 
millor funcionament dels òrgans de govern de la corporació, el ple pot acordar la 
creació de grups municipals. 

Vist que l’article 23 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual 
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats 
locals, assenyala que els membres de la Corporació, als efectes de la seva actuació 
corporativa, es constituiran en grups. 

Vist que els membres de la Corporació s’han constituït, mitjançant escrit dirigit 
a l’Alcaldia-Presidència, en els diferents grups polítics municipals, dels quals formen 
part els regidors o regidores d’una mateixa llista electoral, i han designat els seus 
respectius portaveus.  

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Aprovar la creació dels següents grups polítics municipals: 

GRUP MUNICIPAL SOCIALISTA DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT 
Consol Cantenys Arbolí  
Francesc Gaspar López   
Marisa Resta Buxeda  
Francisco Javier Marin Estany  
José Javier García Rodríguez  
César González Crespo  
Portaveu:  Francesc Gaspar López   
Suplent:  Marisa Resta Buxeda  
GRUP MUNICIPAL ERC VILAFANT DE L’AJUNTAMENT DE VILAFANT 
Sergi Palomeras i Ferran  
Maria Vidal i Hurtós  
Anna Pastoret i Martín  
Portaveu:  Sergi Palomeras i Ferran  
Suplent:  Maria Vidal i Hurtós  
GRUP MUNICIPAL DE CONVERGÈNCIA I UNIÓ DE L’AJUNTAMENT DE 
VILAFANT 
Montserrat Ricart i Solé  



Cristian Ceballos i López  
Roser Sendra i Grau  
Portaveu:  Montserrat Ricart i Solé  
Suplent:  Cristian Ceballos i López  
GRUP MUNICIPAL DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA DE L’AJUNTAMENT 
DE VILAFANT 
José Francisco Parra Gallardo 
Portaveu:  José Francisco Parra Gallardo 

Segon.- L’aplicació del vot ponderat dels representants de cada grup polític 
municipal en les comissions informatives i altres òrgans complementaris que es puguin 
crear, serà la següent: 

- Grup municipal Socialista:  46,01 % 
- Grup municipal d’ERC Vilafant:   24,305 % 
- Grup municipal de CiU: 21,435 % 
- Grup municipal del PP: 8,25 % 

Tercer.- Crear la Junta de Portaveus formada pels portaveus dels quatre grups 
municipals, presidida per l’Alcaldessa-Presidenta, amb les funcions d’assessorament 
de  l’Alcaldessa en les qüestions d’ordre del Ple municipal. La Junta també podrà 
entendre i opinar sobre assumptes de competència municipal o supramunicipal.” 

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

 
 
Extrem setè.- Acord  per a la determinació dels càrrecs dels membres de la 
Corporació amb dedicació exclusiva i de fixació de les retribucions i 
indemnitzacions per assistències dels membres de la Corporació 
 

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

“Vist que l’article 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de 
Règim Local disposa que els membres de les Corporacions locals percebran retribucions 
per a l’exercici dels seus càrrecs quan el desenvolupin amb dedicació exclusiva. 
  Vist que l’article 13.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, estableix que 
els membres de la Corporació amb dedicació exclusiva tindran dret a percebre 
retribucions i ser donats d’alta en el Règim General de la Seguretat Social, i afegeix que 
la percepció d’aquestes retribucions serà incompatible amb qualsevol altra retribució amb 
càrrec als pressupostos de les Administracions Públiques i de les entitats, organismes i 
empreses que en depenen.  

Vist que, de conformitat amb el que preveu l’article 75 ter. de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, el número màxim de càrrecs públics amb dedicació exclusiva en Ajuntaments 
de 3.001 a 10.000 habitants serà de tres.  

Vist que, de conformitat amb el que preveu l’article 75 bis de la Llei 7/1985, de 
2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, segons la redacció donada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració 
Local, i considerant el que disposa l’article 22 de la Llei de Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2015, el límit màxim total que poden percebre els membres de les 
Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els 
triennis als quals, si s’escau, tinguin dret aquells funcionaris de carrera que es trobin 
en situació de serveis especials, serà de 45.000 € anuals per als municipis de 5.001 a 
10.000 habitants. 

Vist que l’article 75.3 de la Llei de Bases de Règim Local, disposa que nomes els 
membres que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació parcial percebran assistències 



per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la Corporació de la 
que formin part, en la quantia que fixi el plenari. 

El Ple  municipal adopta el següent ACORD: 
Primer.- Determinar la relació dels càrrecs de la Corporació que 

desenvoluparan les funcions pròpies dels seus càrrecs i les responsabilitats 
administratives, en règim de dedicació exclusiva:  
             -  L’Alcaldia-presidència. 

Segon.- Fixar la quantia íntegra anual de les retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva, que percebran amb càrrec al Pressupost de la Corporació: 

- Per l’exercici del càrrec d’Alcaldessa, en la quantitat de 40.355,14 € (Quaranta 
mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb catorze cèntims) anuals, dividits en catorze 
mensualitats. 

Tercer.-  Fixar la quantia de les indemnitzacions que tindran dret a percebre els 
membres de la Corporació per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament: 

a) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:  80 € (Vuitanta 
euros). 

b) Per l’assistència a les sessions plenàries : 95 € (Noranta-cinc euros) 
c) Per l’assistència a la Mesa de Contractació i Comissions informatives: 

66,50€ (Seixanta-sis euros amb cinquanta cèntims). 
d)  Per l’assistència a reunions de les Comissions de Treball: 56,50 € (Cinquanta-sis 
euros amb cinquanta cèntims). 

d) Quan algun regidor hagi de desplaçar-se per fer alguna gestió, reunió o 
assistir a algun organisme en representació de l'Ajuntament només percebrà el que 
correspongui per despeses de desplaçament.  

Quart.- Els anteriors acords es publicaran al Butlletí Oficial de la província i als 
taulons d’anuncis de la Corporació.” 
 Atorgada la paraula, la regidora Sra. Montse Ricart demana, en primer lloc, si és 
possible votar separadament els dos assumptes continguts a la proposta; és a dir, per 
una banda la qüestió de les indemnitzacions per assistències dels regidors a les sessions 
dels òrgans col·legiats i, per altra banda, la qüestió de la dedicació exclusiva del càrrec 
d’Alcaldia-Presidència i la seva corresponent retribució. Ho demana perquè el grup 
municipal de CiU no té res a dir en relació a la primera qüestió, la qual votarà 
favorablement, però, pel contrari, vol formular una proposta alternativa en relació a la 
segona qüestió. 
 La Sra. Ricart afirma que és conscient que el tema de les dedicacions exclusives 
dels càrrecs municipals i les seves corresponents retribucions és difícil de rebatre i està 
molt sovint condicionat per consideracions de tipus subjectiu. No obstant, en el supòsit 
que ens ocupa, creu que hi ha dades objectives que cal prendre en consideració.  
 En concret, manifesta que un càrrec municipal amb dedicació exclusiva hauria de 
dedicar-se a la seva tasca durant cinc dies a la setmana, de dilluns a divendres, amb la 
totalitat de l’horari laboral ocupat.  
 Pel que fa al supòsit de l’Alcaldessa de Vilafant, exposa que aquesta dedicació 
completa no és possible perquè, a la vegada, la Sra. Cantenys ocupa un altre càrrec a la 
Diputació de Girona, l’exercici del qual li comporta una dedicació d’un dia setmanal. 
Aprofita per felicitar a l’Alcaldessa pel seu recent nomenament en qualitat de diputada 
provincial. En concret, manifesta que la Sra. Cantenys únicament pot dedicar un 80% de 
la seva jornada laboral a l’exercici de les seves funcions a l’Ajuntament perquè el 20% 
restant, un dia a la setmana, l’ha de compaginar amb les funcions de diputada provincial. 
 És per aquest motiu que la Sra. Ricart demana al grup municipal socialista que 
modifiqui la proposta de retribució econòmica de l’únic càrrec municipal amb dedicació 
exclusiva del consistori en el sentit d’assignar-li únicament un 80% de la retribució 
inicialment prevista, atès el temps de dedicació efectiva que tindrà la Sra. Cantenys en 
relació al càrrec d’Alcaldessa. 



 Acaba dient que, si es permet la votació separada de les dues qüestions incloses 
a la proposta, el grup municipal de CiU votarà a favor de les indemnitzacions per 
assistències dels regidors als òrgans col·legiats i, si no es modifica, votarà en contra de la 
qüestió relativa a la dedicació exclusiva i retribució de l’Alcaldessa. 
 Preguntat, el Secretari manifesta que, ateses les característiques i autonomia dels 
dos temes a debatre, no veu inconvenient en procedir a la votació separada de les dues 
qüestions incloses a la present proposta que es sotmet a la consideració del Ple 
municipal. 
 La Sra. Consol Cantenys respon a la Sra. Ricart que la dedicació al càrrec de 
l’Alcaldia no és una dedicació de cinc dies a la setmana i de vuit hores diàries i que, per 
tant, no pot equiparar-se amb un treball d’oficina. Si bé, efectivament, hi ha una part de la 
dedicació que s’exerceix amb treball d’oficina, la feina de l’Alcaldia és molt més que això 
i, en conseqüència, no s’hi acaben destinant únicament cinc matins a la setmana sinó 
que cal dedicar-s’hi tots aquells dies que facin falta, siguin matins o siguin tardes. 
 L’Alcaldessa explica que la seva dedicació a la Diputació de Girona és la mateixa 
que la d’altres Alcaldes i Alcaldesses, els quals tenen molt clar que es tracta d’un 
organisme on s’hi pot fer molta feina i, a la vegada, obtenir molt de rendiment per al 
municipi. Segueix dient que la seva manca de presència física a l’Ajuntament durant un 
matí setmanal, el qual dedica a la Diputació, es compensa abastament amb la seva 
dedicació a afers municipals durant moltes tardes, nits i caps de setmana.  
 L’Alcaldessa manifesta que entén el plantejament efectuat per la Sra. Ricart, però 
diu que no comparteix aquest punt de vista. Els seu parer és un altre. Creu que la 
retribució assignada al càrrec d’Alcaldia-Presidència està suficientment justificada i, en 
concret, es defensa amb la dedicació que hi té durant tots els dies de la setmana. Pel que 
fa al càrrec de diputada provincial, exposa que es tracta d’un càrrec complementari que 
ocupen alguns càrrecs electes municipals, tots els quals el consideren molt positiu per als 
seus respectius municipis i un motiu d’orgull per a tots els seus ciutadans. 
 La Sra. Montse Ricart respon que també reconeix que és un motiu d’orgull per als 
vilafantencs el fet que la seva Alcaldessa hagi estat nomenada diputada provincial. 
Repeteix que no vol entrar en consideracions subjectives, les quals poden ésser molt 
variades, sinó centrar-se únicament en un fet objectiu: L’Alcaldessa no pot dedicar-se 
exclusivament a l’Alcaldia municipal perquè ostenta un altre càrrec com és el de diputada 
provincial. En aquest sentit, la seva proposta pretén, en base a aquesta dada objectiva, 
que l’Ajuntament s’estalviï un 20% de la retribució inicialment prevista per a aquesta 
dedicació que no és exclusiva.  
 Atorgada la paraula, el regidor Sr. José Francisco Parra pregunta quina serà la 
periodicitat de les sessions de la Junta de Govern Local. L’Alcaldessa li respon que 
aquesta és fixada per la mateixa Junta i, per tant, no és competència del Ple municipal. 
Afirma que la previsió és que es faci una sessió cada quinze dies. El Sr. Parra manifesta 
que ho ha demanat únicament perquè sigui una dada transparent i no sembli que vol 
amagar-se el número de sessions anuals de la Junta de Govern, el qual serà 
aproximadament de vint-i-quatre o vint-i-cinc. 
 Seguidament es sotmeten a votació separada els dos assumptes inclosos a la 
proposta sotmesa a la consideració del Ple municipal. 

En primer lloc, es sotmet a votació el següent assumpte:  
“Primer.- Determinar la relació dels càrrecs de la Corporació que 

desenvoluparan les funcions pròpies dels seus càrrecs i les responsabilitats 
administratives, en règim de dedicació exclusiva:  
             -  L’Alcaldia-presidència. 

Segon.- Fixar la quantia íntegra anual de les retribucions dels càrrecs amb 
dedicació exclusiva, que percebran amb càrrec al Pressupost de la Corporació: 

- Per l’exercici del càrrec d’Alcaldessa, en la quantitat de 40.355,14 € (Quaranta 
mil tres-cents cinquanta-cinc euros amb catorze cèntims) anuals, dividits en 
catorze mensualitats.” 



Aquest assumpte obté el vot favorable de la totalitat dels assistents, a excepció de 
la Sra. Montse Ricart, el Sr. Cristian Ceballos i la Sra. Roser Sendra que voten 
negativament. 

En segon lloc, es sotmet a votació el següent assumpte: 
“Tercer.-  Fixar la quantia de les indemnitzacions que tindran dret a percebre 

els membres de la Corporació per concórrer a les sessions dels òrgans col·legiats de 
l’Ajuntament: 

a) Per l’assistència a les sessions de la Junta de Govern Local:  80 € (Vuitanta 
euros). 

b) Per l’assistència a les sessions plenàries : 95 € (Noranta-cinc euros) 
c) Per l’assistència a la Mesa de Contractació i Comissions informatives: 

66,50€ (Seixanta-sis euros amb cinquanta cèntims). 
d)  Per l’assistència a reunions de les Comissions de Treball: 56,50 € (Cinquanta-sis 
euros amb cinquanta cèntims). 

d) Quan algun regidor hagi de desplaçar-se per fer alguna gestió, reunió o 
assistir a algun organisme en representació de l'Ajuntament només percebrà el que 
correspongui per despeses de desplaçament.” 

Aquest assumpte obté el vot favorable de la totalitat dels assistents.  
 

 
Extrem vuitè.- Donar compte de les resolucions de l’Alcaldia relatives al 
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local, dels Tinents d’Alcalde, de 
delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern Local, i de delegació 
d’atribucions al Tinents d’Alcalde i Regidors 
 

L’Alcaldessa dóna compte als assistents del contingut del Decret de l’Alcaldia 
dictat en data 15 de juny de 2015, el qual es transcriu a continuació: 

 “En data tretze de juny de dos mil quinze ha estat constituïda la Corporació 
Municipal. 

De conformitat amb el que estableix l’article 21.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 
reguladora de les Bases de Règim Local, modificada per Llei 11/1999, de 21 d’abril, 
correspon a l’Alcaldessa el nomenament dels Tinents d’Alcalde. 

Els articles 46 i 52 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídics de les entitats locals estableixen que els membres de la Junta de Govern 
Local i els Tinents d’Alcalde seran lliurement nomenats per l’Alcaldia d’entre els 
membres de la Corporació i del nomenament se’n donarà compte al Ple de la 
Corporació a la primera sessió que aquesta celebri. 

Correspon als Tinents d’Alcalde substituir, per ordre del seu nomenament, a 
l’Alcalde en la totalitat de les seves funcions en cas d’absència, malaltia o impediment 
que impossibiliti l’Alcalde per a exercir les seves funcions, així com en els supòsits de 
vacant de l’Alcaldia.  

A la vista del que s’ha exposat, DICTO la present RESOLUCIÓ: 
Primer.- Es nomenen com a membres de la Junta de Govern Local a: 

Sr. Francesc Gaspar López 
Sra. Marisa Resta Buxeda 
Sr. Francisco Javier Marin Estany 
Sr. José Javier García Rodríguez 

Segon.- Es nomenen Tinents d’Alcalde als següents Regidors i regidores i 
per l’ordre indicat: 

1r. Tinent d’Alcalde.- Sr. Francesc Gaspar López 
2n. Tinent d’Alcalde.- Sra. Marisa Resta Buxeda 
3r. Tinent d’Alcalde.- Sra. Francisco Javier Marin Estany 
Tercer.- D’acord amb el que estableix l’article 43 del Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, en concordança amb 
l’article 21 de la Llei 7/1985 reguladora de les Bases de Règim Local, redactat d’acord 



amb la modificació introduïda per la Llei 57/2003  i d’acord amb la derogació parcial 
establerta a la Disposició derogatòria única de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector 
Públic, delego a favor de la Junta de Govern Local les següents atribucions: 
 1.- El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el Pressupost 
aprovat, i la disposició de despeses dins dels límits de la seva competència. 
 2.- Aprovar l’oferta pública d’ocupació d’acord amb el pressupost i la plantilla 
aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per a la selecció del personal i per 
als concursos de provisió de llocs de treball, i distribuir les retribucions 
complementaries que no siguin fixes i periòdiques. 
 3.- Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del 
planejament general no expressament atribuïdes al Ple, i també l’aprovació dels 
instruments de gestió urbanística i dels projectes d’urbanització. 
 4.- Les contractacions d’obres, de subministraments, de serveis de gestió de 
serveis públics, els contractes administratius especials, i els contractes privats quan el 
seu import no superi el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni, en 
qualsevol cas, la quantia de sis milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import acumulat de 
totes les anualitats no superi ni el percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del 
pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.  
 5.- L’adjudicació de concessions sobre els béns municipals i l’adquisició de 
béns immobles i drets subjectes a la legislació patrimonial quan el seu valor no superi 
el 10 per cent dels recursos ordinaris del pressupost ni l’import de tres milions d’euros, 
així com l’alienació del patrimoni, quan el seu valor no superi el percentatge ni la 
quantia indicats. 
 6.- L’aprovació dels projectes d’obres i serveis quan sigui competent per a la 
seva contractació o la concessió i estiguin previstos als pressupostos. 
 7.- L’atorgament de llicències d’obres majors i llicències ambientals, llevat del 
fet que les lleis sectorials l’atribueixin expressament al Ple o a la Junta de Govern 
Local. 

Quart.- A la vegada, d’acord amb l’esmentat article 43 del Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Corporacions Locals, delego 
l’exercici de les atribucions que relaciono a continuació als Tinents d’Alcalde i Regidors 
que també s’esmenten: 

1.- Al Primer Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar López les següents 
atribucions: 
.- La gestió de l’àrea d’hisenda i els serveis econòmics. 
.- La gestió de l’àrea de promoció econòmica. 
.- La gestió de l’àrea de cultura. 

2.- A la Segona Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Resta i Buxeda, les atribucions 
següents: 
 .- La gestió de l’àrea de benestar social i salut, la qual inclou, entre altres, els 
serveis per a la gent gran. 

.- La gestió de l’àrea d’educació. 
3.- Al Tercer Tinent d’Alcalde, Sr. Francisco Javier Marin Estany, les 

atribucions següents: 
.- La gestió de l’àrea de serveis relatius a la via pública. 

.- La gestió de l’àrea de festes populars. 
4.- Al regidor Sr. José Javier García Rodríguez, les atribucions següents: 

 .- La gestió de l’àrea de medi ambient. 
.- La gestió de l’àrea de conservació, manteniment i millora del patrimoni 

municipal. 
.- La gestió de l’àrea de seguretat ciutadana i protecció civil 

 5.- Al regidor Sr. César González Crespo, les atribucions següents: 
 .- La gestió de l’àrea d’esports. 
 .- La gestió de l’àrea de comunicació municipal. 



 .- La gestió de l’àrea de noves tecnologies. 
 .- La gestió de l’àrea de joventut. 

Cinquè.- Delego a la Sra. Marisa Resta Buxeda les funcions que corresponen 
a la representació d’aquest Ajuntament en els consells escolars dels centres públics 
d’ensenyament de Vilafant i a la Comissió municipal d’escolarització. 

Sisè.- Delego al Sr. César González Crespo la representació d’aquest 
Ajuntament a l’Assemblea General del Consorci Localret. 

Setè.- Nomeno al Sr. Francesc Gaspar López com a representant municipal, 
juntament amb aquesta Alcaldia Presidència, a la Comissió de seguiment del servei 
de taxi en l’àmbit territorial dels municipis de Figueres i Vilafant. 

Vuitè.- Nomeno al Sr. Francesc Gaspar López i a la Sra. Marisa Resta Buxeda 
com a representants municipals a la Comissió de seguiment del servei de Llar 
d’infants municipal, la qual està presidida per aquesta Alcaldia Presidència.  

Novè.- Es notificarà el present Decret a tots els interessats i se’n donarà 
compte al proper Ple extraordinari de l’Ajuntament. 

Desè.- S’entendrà que els nomenaments i representacions conferides en 
aquesta Resolució s’accepten pels membres en qui recauen si, en el termini de tres 
dies, aquests no manifesten expressament la seva disconformitat mitjançant escrit a la 
Corporació. 

Onzè.- Sens perjudici de l’executivitat del present Decret, que comença a partir 
del dia següent de la data de la seva expedició, i de conformitat amb la legislació 
vigent, es publicarà el nomenament dels Tinents d’Alcalde i composició de la Junta de 
Govern Local al Butlletí Oficial de la Província.” 
 

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,33 hores. 
 

L’ALCALDESSA PRESIDENTA  EL SECRETARI INTERVENTOR  
 
 
 
 
 

Consol Cantenys i Arbolí   Josep Maria Cortada i Puig 
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