AJUNTAMENT DE VILAFANT
ref. 6/2015

Acta de la sessió constitutiva celebrada el dissabte 13 de juny de 2015
Al Saló de Plens de la Casa Consistorial de Vilafant, essent les dotze hores del
dia tretze de juny de dos mil quinze, es reuneixen els tretze regidors municipals que
han estat proclamats electes per part de la Junta Electoral de Zona amb motiu de les
últimes eleccions locals celebrades el dia 24 de maig d’enguany, amb l’objecte de
celebrar sessió pública per a la constitució de la Corporació, de conformitat amb allò
que disposen els articles 195 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim
Electoral General, i l’article 37.1 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim
Jurídic de les Entitats Locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els regidors que han estat proclamats electes, tots ells presents a la sala, són els
que es relacionen a continuació:
Sra. CONSOL CANTENYS ARBOLÍ, de la llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés
Sr. FRANCESC GASPAR LÓPEZ, de la llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés
Sra. MARISA RESTA BUXEDA, de la llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés
Sr. FRANCISCO JAVIER MARIN ESTANY, de la llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de progrés
Sr. JOSÉ JAVIER GARCÍA RODRÍGUEZ, de la llista del Partit dels Socialistes
de Catalunya-Candidatura de progrés
Sra. CÉSAR GONZÁLEZ CRESPO de la llista del Partit dels Socialistes de
Catalunya-Candidatura de progrés
Sr. SERGI PALOMERAS i FERRAN, de la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal
Sra. MARIA VIDAL i HURTÓS, de la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal
Sra. ANNA PASTORET i MARTIN de la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal
Sra. MONTSERRAT RICART i SOLÈ, de la llista de Convergència i Unió
Sr. CRISTIAN CEBALLOS i LÓPEZ, de la llista de Convergència i Unió
Sra. ROSER SENDRA i GRAU, de la llista de Convergència i Unió
Sr. JOSE FRANCISCO PARRA GALLARDO, del Partit Popular de Catalunya.
És present en aquest acte dirigint l’inici de la present sessió el Secretari de la
Corporació Sr. JOSEP MARIA CORTADA i PUIG.
El Secretari declara oberta la sessió.
A continuació, dóna lectura a l’article 36.2 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals: “2. Els Secretaris i Interventors
prendran les mesures precises perquè el dia de la constitució de les noves
Corporacions Locals s’efectuï un arqueig i estiguin preparats i actualitzats els
justificants de les existències en metàl·lic o valors propis de la Corporació, dipositats a
la Caixa Municipal o a entitats bancàries, així com la documentació relativa a l’inventari
del patrimoni de la Corporació i dels seus Organismes autònoms.”

En compliment del que disposa el referit article, el Secretari dóna lectura al
contingut de l’acta d’arqueig portada a terme en data d’ahir, juntament amb
l’Alcaldessa en funcions Sra. Consol Cantenys Arbolí i el Tresorer Municipal:
Existències en metàl·lic ....................................... 11.825,74 €
Saldos bancaris:
La Caixa c/c. 0200793025................................. 151.933,35 €
La Caixa c/c. 0200793138.....................................4.195,27 €
La Caixa c/c. 2200076855........................................358,96 €
La Caixa c/c. 2200098778........................................882,84 €
La Caixa c/c. 0200065072.....................................2.131,38 €
La Caixa c/c. 2200059942................................... 46.973,06 €
La Caixa c/c. 0200022213................................... 25.242,79 €
La Caixa c/c. 2200020160.....................................3.766,92 €
Caixa Catalunya c/c. 0200080658....................... 36.496,53 €
Caixa Catalunya c/c. 0200569698....................... 70.681,10 €
Banc Sabadell c/c. 0001634672 ............................4.042,69 €
Banc Sabadell c/c. 0001727675 ............................1.775,79 €
BBVA c/c. 0200171548 ........................................... 242,74 €
ABANCA c/c. 6391000044 ....................................8.012,66 €
356.763,08 €
TOTAL .............................................................. 368.561,82 €

Seguidament, el Secretari informa que el Ple de l’Ajuntament, en sessió de data
4 de febrer de 2015, adoptà l’acord d’aprovar la rectificació de l’inventari de béns i
drets que corresponen a l’Ajuntament de Vilafant amb efectes des de la data d’1 de
gener de 2015. Per tant, en data d’avui, l’Inventari municipal està actualitzat i a
disposició dels regidors i regidores electes.
A continuació, el Secretari dóna lectura a l’article 195 de la Llei de Règim
Electoral General, regulador de la sessió constitutiva dels Ajuntaments pel que fa la
constitució de la mesa d’edat: “1. Les Corporacions municipals es constitueixen en
sessió pública el vigèsim dia posterior a la celebració de les eleccions, excepte que
s’hagués presentat recurs contenciós contra la proclamació dels regidors electes, que
en el seu suposat es constitueixen el quarantè dia posterior a les eleccions.
2. Amb aquesta finalitat, es constitueix una Mesa de Edat integrada pels escollits
de major i menor edat, presentes a l’acte, tot actuant com a Secretari el que ho sigui
de la Corporació.
3. La Mesa comprova les credencials presentades, o acreditacions de la
personalitat dels electes en base a les certificacions que la Junta de Zona hagués
tramès a l’Ajuntament.
4. Realitzada l’operació anterior, la Mesa declararà constituïda la Corporació si
concorren la majoria absoluta dels Regidors electes. En el supòsit contrari, es
celebrarà sessió dos dies després, quedant constituïda la Corporació sigui quin sigui el
número de regidors presents.”
Tot seguint amb l’ordre del dia, el Secretari procedeix a cridar al regidor electe de
major edat i al de menor edat dels presents, amb l’objecte de procedir a la constitució
de la Mesa d’Edat, la qual queda presidida per la regidora de major edat Sra. Consol
Cantenys Arbolí, i com a vocal en forma part el regidor de menor edat Sr. Cristian
Ceballos i López.
Prèviament, el Secretari comprova els seus documents d’identificació (DNI) i
manifesta que les seves credencials de regidor, a l’igual que les de la resta d’electes,

ja han estat presentades a la Secretaria municipal. A la vegada, el Secretari pren
jurament o promesa del càrrec de regidors a ambdues persones, d’acord amb la
fòrmula següent: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment
les obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat?". La Sra. Cantenys ho jura i el Sr.
Ceballos ho jura per imperatiu legal.

La Presidenta de la Mesa d’edat Sra. Consol Cantenys i Arbolí Cantenys dóna
lectura a l’Acta de proclamació dels candidats electes:
“A Figueres, a les 13,15 hores del dia 29 de Maig de 2015, es reuneix la Junta
Electoral per procedir a la proclamació oficial de candidats electes a les Eleccions
Locals de 2015 i a la circumscripció de Vilafant.
Número d’electors: 4.222
Número de votants: 2.301
Número de vots a candidats: 2.230
Número de vots vàlids: 2.272
Número de vots nuls: 29
Número de vots en blanc: 42

Número de vots obtinguts per cada candidatura:
1.- Partit dels socialistes de Catalunya - Candidatura de Progrés: 1.026 vots / 6 electes
2.- Esquerra Republicana de Catalunya - Moviment d’Esquerres per Vilafant- Acord
Municipal: 542 vots / 3 electes
3.- Convergència i Unió: 478 vots / 3 electes
4.- Partit Popular de Catalunya: 184 vots / 1 electe
D’acord amb els resultats que es reflecteixen en aquest quadre, es proclamen
electes els candidats següents:
Consol Cantenys Arbolí (PSC-CP)
Francesc Gaspar López (PSC-CP)
Marisa Resta Buxeda (PSC-CP)
Francisco Javier Marin Estany (PSC-CP)
José Javier García Rodríguez (PSC-CP)
César González Crespo (PSC-CP)
Sergi Palomeras i Ferran (ERC-Mes x Vilafant-AM)
Maria Vidal i Hurtós (ERC-Mes x Vilafant-AM)
Anna Pastoret i Martín (ERC-Mes x Vilafant-AM)
Montserrat Ricart i Solé (CiU)
Cristian Ceballos i López (CiU)
Roser Sendra i Grau (CiU)
José Fco. Parra Gallardo (PP)
No s’han presentat reclamacions, protestes ni recursos.”

El Secretari informa que la totalitat dels proclamats han efectuat la
declaració de causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que

els proporcioni o pugui proporcionar ingressos econòmics; a l’igual que la
declaració dels seus béns patrimonials (article 75.7 de la Llei de Bases de Règim
Local).
A continuació, el Secretari dóna lectura a l’article 108.8 de la LLei
Orgànica del Règim Electoral General relatiu al jurament: “En el moment de
prendre possessió i per a adquirir la plena condició dels seus càrrecs, els
candidats electes hauran jurar o prometre acatament a la Constitució, així com
complimentar els demés requisits previstos a les Lleis o reglaments respectius.”
Tot seguit, el Sr. Ceballos va cridant als membres electes, d’acord amb
l’acta de proclamació i comprova el seus documents identificatius. Es van
asseient als llocs assignats.
La Sra. Cantenys dóna lectura a la fórmula del jurament o promesa del
càrrec: "Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les
obligacions del càrrec de REGIDOR/A amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l'Estat?".
Cada regidor/a es posa dempeus i dóna resposta a la fórmula del
jurament o promesa:
El Sr. Francesc Gaspar López respon:Sí, ho prometo per imperatiu legal.
La Sra. Marisa Resta Buxeda respon: Sí, ho prometo.
El Sr. Francisco Javier Marin Estany respon: Sí, ho juro.
El Sr. José Javier García Rodríguez respon: Sí, ho prometo.
El Sr. César González Crespo, respon: Sí, ho prometo.
El Sr. Sergi Palomeras i Ferran: Sí, ho prometo per imperatiu legal. Per expressió
democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
La Sra. Maria Vidal i Hurtós respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal. Per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
La Sra. Anna Pastoret i Martín respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal. Per
expressió democràtica de la voluntat ciutadana, anuncio que resto a disposició del nou
Parlament, del President i del Govern de la Generalitat de Catalunya que sorgeixin de
les eleccions del 27 de setembre de 2015, per exercir l’autodeterminació del nostre
poble i proclamar, juntament amb totes les nostres institucions, l’Estat català, lliure i
sobirà.
La Sra. Montserrat Ricart i Solé respon: Sí, ho juro.
Roser Sendra i Grau respon: Sí, ho prometo per imperatiu legal.
José Fco. Parra Gallardo respon: Sí, ho juro.
La Presidenta de la Mesa declara constituïda la Corporació. A continuació, dóna
la paraula al Secretari que llegeix l’artícle 196 de la LLei Orgànica del Règim Electoral
General relatiu al nomenament de l’Alcaldessa: “ A la mateixa sessió de constitució de
la Corporació es procedeix a l’elecció de l’Alcalde, d’acord amb el següent
procediment:
a) Poden ser candidats tots els Regidors que encapçalin les seves
corresponents llistes.

b) Si algun d’ells obté la majoria absoluta dels vots dels Regidors és proclamat
electe.
c) Si cap d’ells obté l’esmentada majoria és proclamat Alcalde el Regidor que
encapçali la llista que hagi obtingut major número de vots populars en el corresponent
Municipi. En el supòsit d’empat es resoldrà per sorteig.(...)”
El Secretari demana als caps de les llistes presentades si n’hi ha algun que no
es presenti com a candidat. Al no manifestar-se en aquest sentit, es proclamen els
següents candidats a l’Alcaldia:
Sra. Consol Cantenys Arbolí, cap de la llista del Partit dels Socialistas de
Catalunya-Candidatura de Progrés.
Sr. Sergi Palomeras i Ferran, cap de la llista d’Esquerra Republicana de
Catalunya-Moviment d’Esquerres per Vilafant-Acord Municipal.
Sra. Montserrat Ricart i Solé, cap de la llista de Convergencia i Unió.
Sr. José Fco. Parra Gallardo, cap de la llista del Partit Popular de Catalunya.
A continuació, la Sra. Consol Cantenys, atesa la seva condició de candidata a
l’Alcaldia, manifesta que delega les funcions corresponents a la Presidència de la
Mesa d’edat al regidor Sr. Cristian Ceballos.
El Sr. Ceballos reparteix entre els assistents les paperetes amb el nom de la
totalitat dels candidats a l’Alcaldia amb la finalitat de procedir a la votació secreta.
Seguidament, va nomenant als regidors per l’ordre establert a l’acta de proclamació
per tal que dipositin el seu vot a la urna.
Finalitzat l’acte de votació, es procedeix a l’escrutini dels vots dipositats, tot
obtenint-se el següent resultat:
Consol Cantenys Arbolí: 7 (set).
Vots en blanc: 6 (sis).
A la vista del resultat de la votació, el Sr. Cristian Ceballos proclama a la Sra.
Consol Cantenys Arbolí com a Alcaldessa de Vilafant.
Tot seguit, procedeix a prendre jurament o promesa del càrrec
d’ALCALDESSA a la Sra. Cantenys., d’acord amb la següent fórmula: "Jureu o
prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec
de Alcaldessa amb lleialtat al Rei, guardar i fer guardar la Constitució com a norma
fonamental de l'Estat?". La Sra. Cantenys respon: Sí, ho prometo.
Finalment, el Sr. Ceballos fa lliurament de la vara a l’Alcaldessa.
El Secretari manifesta que, en aquest moment, queda dissolta la Mesa d’edat i
que passa a presidir la sessió l’Alcaldessa Sra. Consol Cantenys Arbolí.
L’Alcaldessa dóna les gràcies a tots els assistents i regidors municipals i, abans
de donar la paraula als caps de la llistes municipals, fa lliurament dels pins amb l’escut
municipal als regidors electes que han pres possessió del seu càrrec per primera
vegada: Sr. Francisco Javier Marin Estany, Sr. César González Crespo, Sr. Sergi
Palomeras i Ferran, Sra. Maria Vidal i Hurtós, Sra. Anna Pastoret i Martín, i Sra. Roser
Sendra i Grau.
Atorgada la paraula, el Sr. Sergi Palomeras felicita a l’Alcaldessa en nom del
grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya i li desitja molts encerts en la
seva gestió pel benefici comú. Igualment, felicita als regidors i regidores que durant els
propers 4 anys han tingut l’orgull de resultar escollits per a poder treballar per Vilafant.
Explica que el seu grup s’ha abstingut en l’anterior votació per un doble motiu.
En primer lloc, perquè entenen que el vot majoritari dels vilafantencs i vilafantenques el
passat 24 de maig ha atorgat una àmplia majoria al Partit Socialista que és qui té la

responsabilitat de governar. En segon lloc, manifesta que és una abstenció que vol dir
que són aquí per a dialogar sobre tots els temes que afectin a Vilafant.
Afirma que volen i poden ser un suport en tot allò que consideren beneficiós i
prioritari per al municipi, deixant clar, però, que seran també qui diran amb veu alta i
clara allò que no consideren positiu.
Finalment, manifesta que, per tant, allarguen la ma a tots els grups municipals
del Consistori per tal d’avançar en la confecció del Vilafant dels propers quatre anys,
uns anys plens de reptes tant a nivell municipal com nacional.
Atorgada la paraula, la Sra. Montse Ricart felicita a l’Alcaldessa i a tots els
regidors que han pres possessió del seu càrrec en aquest acte. A la vegada, el grup
municipal de Convergència i Unió agraeix la confiança que els han dipositat totes les
persones que han votat la seva llista a les darreres eleccions municipals. Manifesta
que és un gran honor haver resultat escollits com a regidors de l’Ajuntament de
Vilafant i que treballaran per correspondre a aquesta confiança.
Segueix dient que esperen que aquesta nova legislatura, a l’haver un govern en
minoria, sigui més oberta i participativa, més ajustada a una nova manera de fer
política que molts ciutadans estan reclamant, tal com demostra la gran abstenció a les
darreres eleccions municipals. Aquesta esperança és la que ha motivat que el vot del
seu grup municipal hagi estat avui el de l’abstenció.
Acaba dient que Vilafant pot treure molt profit de totes les forces polítiques que
formen part del plenari i, amb aquesta creença, el grup municipal de Convergència i
Unió farà el seu treball.
Atorgada la paraula, el Sr. José Francisco Parra agraeix el suport que ha rebut
el Partit Popular al municipi de Vilafant. Felicita novament a l’Alcaldessa per haver
resultat escollida i a tots els companys del Consistori.
Manifesta que el tarannà del seu grup continuarà essent participatiu i de
col·laboració, tot fent referència només als temes locals que afecten als vilafantencs,
deixant de banda totes aquelles qüestions que pertanyen a altres fòrums.
Acaba dient que donarà el seu suport a tot allò que sigui en benefici de Vilafant.
Tot seguit l’Alcaldessa dóna lectura a la següent intervenció: “Regidors i
regidores, veïns, amics, família, senyores i senyors, moltes gràcies a tots per la seva
assistència.
Acabem de constituir el nou consistori municipal escollit en les eleccions del
passat 24 de maig.
Les meves primeres paraules vull que siguin de felicitació sincera i cordial a
tots els regidors i regidores que heu adoptat el compromís de dedicar temps i part de
les vostres vides a treballar pel poble durant els propers quatre anys.
Crec que més que mai ens toca a tots posar en valor la política municipal i ho
hem de fer responent amb responsabilitat a la confiança que els nostres veïns i veïnes
han dipositat en tots i cadascun de nosaltres.
Avui encetem un nou mandat i tinc l’honor d’haver rebut l’encàrrec de ser de
nou l'Alcaldessa de Vilafant.
Vull agraïr el suport rebut pels ciutadans del nostre poble que mitjançant els
seus vots, han confiat en la nostra candidatura per continuar liderant aquest govern
municipal.
Gràcies a totes les persones que m’han fet arribar el seu suport incondicional,
la seva estima, el seu caliu. Aquests estímuls m’omplen d’energia per tirar endavant
amb fermesa.
Un agraïment especial als regidors que m’han acompanyat en el govern
municipal durant aquests 4 anys, i que avui deixeu pas a cares noves. El resultat de
les eleccions avalen la feina feta per un equip humà de gent excepcional que ha

treballat de valent per tirar el poble endavant en uns moments complicats. Sense
vosaltres no ho hauríem pogut fer.
Gràcies a tots els portaveus del grups municipals per les vostres paraules i pel
to de confiança i generositat que es desprèn de les vostres intervencions. Estic
convençuda que trobarem la manera de treballar junts en molts projectes de municipi
que requereixen necessàriament de reflexió conjunta i de consens amb els grups
municipals i amb els ciutadans. I tots, des del respecte a la divergència i amb la
voluntat de sumar, contribuirem a fer un poble millor.
Avui assumeixo el càrrec d'Alcaldessa amb la mateixa emoció, il·lusió i
respecte que ho vaig fer ara fa quatre anys.
En aquest acte renovo el meu compromís amb Vilafant, i ho faig amb la
voluntat de no decebre a ningú i de continuar estant al servei del municipi de la millor
manera que sàpiga. Treballaré per ser l'alcaldessa de tots, dels que ens han votat,
dels que han votat altres opcions, dels que no ens han votat i de tots els que no poden
votar, perquè Vilafant és patrimoni de tothom. Perquè el poble el fem tots junts cada
dia.
Aquest compromís amb Vilafant, implica un alt grau de responsabilitat per estar
a l’alçada de la confiança que ens han dipositat els ciutadans.
La responsabilitat de governar en temps difícils, incerts per a molta gent que ho
passa malament, que està a l’atur o que no arriba a final de mes. La responsabilitat de
buscar nous horitzons econòmics per Vilafant. La responsabilitat de fer cada dia més
eficient la gestió dels recursos municipals. La responsabilitat també de treballar en
positiu des de Vilafant per construir un futur millor per a Catalunya, reclamant el paper
del municipalisme. La responsabilitat de seguir fent de Vilafant una vila educadora, un
poble que faci de l’educació i de la cultura factors de cohesió i de convivència.
Només ho sabré fer d’una manera, assumint el lideratge del municipi amb
humilitat, respecte i treball personal, amb la mateixa il·lusió i empenta de sempre, i no
ho faré sola, compto amb la força d’un equip de gent excepcional. Un equip que
combina la vàlua i l’experiència dels regidors que repeteixen amb les capacitats i
l’entusiasme de les noves incorporacions.
Avui no és el dia de detallar les bases del programa de govern, que ja us hem
anat explicant aquests darrers mesos, només dir-vos que el volem tirar endavant des
de la realitat del dia a dia.
Afrontarem el present i planificarem el futur, amb realisme però també amb
ambició. Buscarem la complicitat i la implicació de tots els grups municipals i de la
ciutadania. Perquè volem que Vilafant sigui un municipi modern i de referència.
Innovador i emprenedor. Un municipi amb oportunitats per a tothom, Solidari i cívic,
amb una vida social i cultural que sigui l’enveja de tothom.
Ens comprometem a governar el present amb rigor i amb sentit comú, i ho
continuarem fent des de la proximitat i el diàleg, amb honestedat i transparència,
aprenent dels errors i conscients que no sempre tenim a les nostres mans solucions
satisfactòries. Però, alhora, volem que Vilafant sigui un municipi amb orgull i amb
capacitat de dibuixar el ser futur. Un futur diferent del de fa alguns anys però ple
d’oportunitats que les hem de saber aprofitar, per convertir Vilafant en un poble
sostenible, modern i de referència.
Us he parlar de responsabilitat, de compromís, de present i de somnis de futur,
de gratitud i d’emocions. Una barreja de paraules i de conceptes desordenats que
volen expressar el que representa per a mi aquest acte.
Estic orgullosa, contenta i il·lusionada i us vull dir des de la més íntima emoció:
Gràcies per deixar-me ser la vostra Alcaldessa.”
Finalment l’Alcaldessa agraeix al públic la seva assistència a la present sessió
i, seguidament, procedeix a aixecar-la quan són les 12,35 hores.

