AJUNTAMENT DE VILAFANT
ref. 1/2016

PLE ORDINARI
Sessió del dia 20 de gener de 2016
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. Marisa 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 F. Parra Gallardo (PP).
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig
Amb caràcter previ, l’Alcaldessa dóna la benvinguda al professorat i alumnat de
l’Institut de Vilafant, el qual assisteix, en qualitat de públic, a la present sessió plenària amb
la finalitat d’obtenir la informació necessària per a completar un treball sobre el funcionament
dels òrgans de govern municipals.
1.- Lectura i aprovació de l’acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 23 de
desembre de 2015
Es llegeix l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 23 de desembre de
2015, i sense cap intervenció, resulta aprovada per la totalitat dels assistents.
2.- 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 del 25 de novembre de 2015, de la qual n’han
tingut coneixement amb la documentació que els hi ha estat lliurada amb motiu de la
convocatòria de la present sessió.
3.- Informació de l’Alcaldia
.- L’Alcaldessa, en primer lloc, informa de la recent incorporació de dos treballadors a
la Brigada municipal de serveis múltiples, els quals han estat contractats en el marc del Pla
d’ocupació de 2015 convocat pel Servei d’Ocupació de Catalunya. La durada del contracte
d’aquest personal serà de sis mesos.
.- En segon lloc, l’Alcaldessa informa que demà dijous, en el marc de les sessions de
debat que ha convocat l’àrea de promoció econòmica del nostre Ajuntament, es portarà a
terme una nova reunió al Casal de la gent gran amb la finalitat de debatre propostes
presentades per part dels diversos sectors econòmics del municipi.
.- Seguidament, l’Alcaldessa informa de l’inici de l’Aula de Cuina d’enguany, la qual
estarà dedicada a la cuina italiana. Les sessions s’iniciaran el 23 de febrer i finalitzaran el 22
de març i el període d’inscripció ja és obert.
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.- Finalment, l’Alcaldessa informa que el proper 27 de gener es portarà a terme una
jornada de donació de sang a l’Institut de Vilafant, des de les 16,30 fins a les 21,30 hores.
Informa que es tracta d’una iniciativa dels alumnes de 3r. d’ESO de l’Institut de Vilafant.
4.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal d’instal·lacions exteriors d’edificis
L’Alcaldessa dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que s’ha vist la conveniència de regular les condicions d'ubicació i les
característiques de les instal·lacions exteriors dels edificis amb la finalitat de: a) Protegir el
paisatge urbà i la contaminació ambiental per tal de garantir una millor qualitat de vida als
vilatans i usuaris de l'espai públic; b) Promoure una millor convivència entre els veïns i evitar
conflictes de veïnatge; i c) Clarificar les condicions d'implantació de les instal·lacions
exteriors d'habitatges i activitats a fi de consolidar l'activitat econòmica del municipi.
Vist que, amb aquests objectius, per part dels serveis tècnics municipals ha estat
elaborada una ordenança municipal reguladora de les instal·lacions exteriors d’edificis al
municipi de Vilafant, en el redactat de la qual s’inclou la regulació de les condicions per a la
instal·lació de les antenes, els aparells de climatització i ventilació, els captadors solars i els
conductes d’extraccions de fums, així com el procediment per a la tramitació de la concessió
de les llicències per a aquesta instal·lació i les responsabilitats i sancions derivades de
l’incompliment d’aquesta ordenança.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi Ambient.
Vistos l’article 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, indica que correspon al Ple municipal l’aprovació de les ordenances; l’article 49 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local, estableix el procediment per
a l’aprovació de les ordenances; l’article 178 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, estableix
igualment el procediment per a l’aprovació de les ordenances i reglaments municipals; i
l’article 63 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis de les entitats locals, indica igualment quin és el procediment per a
l’aprovació inicial, informació pública i audiència de les ordenances.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança reguladora de les instal·lacions exteriors
d’edificis.
Segon.- Sotmetre aquesta ordenança a exposició pública durant el termini de trenta
dies, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat,
per a la formulació de reclamacions i d’al·legacions. En el supòsit que no se’n presentin,
l’acord quedarà elevat a definitiu sense necessitat d’adoptar-lo expressament.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells actes i
gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior.”
Seguidament, l’Alcaldessa exposa els motius que han impulsat a la presentació
d’aquesta ordenança per a la seva aprovació per part del Ple municipal.
Atorgada la paraula, el regidor Sr. José F. Parra exposa que seria convenient que
l’ordenança fes un esment específic al Reial Decret 346/2011, d’11 de març, pel qual
s’aprova el Reglament regulador de les infraestructures comunes de telecomunicacions per a
l’accés als serveis de telecomunicació a l’interior de les edificacions, el qual també és
d’aplicació en el supòsit d’instal·lació d’antenes tenint en compte el seu caràcter de legislació
superior. Manifesta que, d’aquesta manera, els interessats no podrien al·legar
desconeixement sobre com s’ha de fer la instal·lació de les antenes, sobre les alçades que
aquestes han de tenir o sobre els materials a utilitzar.
L’Alcaldessa, a la vista de la proposta formulada pel regidor Sr. Parra, proposa que a
l’article 24 (Legislació complementària) del text de l’Ordenança s’inclogui una referència a
aquest Reial Decret 346/2011 atès el seu caràcter de legislació superior aplicable a les
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instal·lacions de telecomunicacions. La totalitat dels regidors i regidores es manifesten
favorablement en relació a aquesta proposta.
Sotmesa la proposta a votació dels assistents, amb inclusió de l’esmentada
referència al Reial Decret 346/2011 en el text de l’article 24 de l’Ordenança, la totalitat dels
assistents es pronuncien favorablement en relació a la mateixa.

5.- Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 8 per a
l’increment previst de la taxa pel servei de subministrament d’aigua de forma
proporcional al consum dels usuaris
El Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar dóna lectura a la proposta següent:
“Vist que, en sessió de data 23 de desembre de 2015, fou sotmès a la consideració
del Ple municipal l’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals per
a l’exercici econòmic de 2016.
Vist que l’acord preveia, entre altres, la modificació de l’epígraf 4 (Servei de
subministrament d’aigua a la població) de l’ordenança fiscal núm. 8 reguladora de les taxes
per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals diversos.
Vist que, a partir de la consideració de la naturalesa jurídica de “taxa” de la tarifa
corresponent a aquest servei de subministrament d’aigua, la qual ha estat reconeguda per una
àmplia i recent jurisprudència, la proposta d’aprovació definitiva de l’esmentat epígraf 4 de
l’ordenança fiscal núm. 8 preveia la introducció de l’estructura tarifària completa que, fins l’any
2012, havia anat aprovant la Comissió de Preus de Catalunya i, per tant, contemplava
l’eliminació del redactat que feia remissió a les tarifes aprovades per aquest organisme.
Atès que, a la vegada, preveia el manteniment de la tarifa vigent (d’acord amb els trams
de consum establerts) i se la dotava amb un complement a la quota fixa del servei amb la
finalitat de finançar l’esforç inversor que necessita el municipi per superar els dèficits històrics
de la xarxa de subministrament d’aigua potable, d’acord amb l’estudi econòmic.
Vist, pel que fa a l’import d’aquest complement per a inversions, que s’establia un import
d’1 € mensual per a l’anualitat 2016 i un import de 0,89 € mensuals per a l’anualitat 2017 i, a
més, s’introduïen un tram i una quota de servei per a persones amb escassa capacitat
econòmica.
Vist l’acord adoptat pel Ple municipal, en sessió de data 23 de desembre de 2015,
establí estimar una al·legació presentada pel grup municipal de Convergència i Unió
contrària a l’aplicació d’aquest increment a la quota fixa tarifària i, a la vegada, favorable a la
seva aplicació de forma proporcional al consum d’aigua per part dels usuaris del servei.
Vist que, en conseqüència, el Ple municipal acordà procedir a l’elaboració d’una nova
proposta de tarifa que recollís l’increment tarifari previst de forma que la seva aplicació fos
proporcional al consum d’aigua per part dels usuaris, enlloc de la proposta d’aplicació lineal
d’una quota fixa per a tots els abonats al servei.
Vist que, encomanada l’elaboració d’aquesta nova proposta al servei
d’assessorament tècnic municipal en matèria del servei de subministrament d’aigua potable,
aquest ha confeccionat una proposta que preveu assignar un 50% de l’increment tarifari
previst per al període 2016-2017 a la quota fixa del servei i l’altre 50% a l’estructura tarifària
variable segons els trams de consum, tot preveient que probablement es produïrà una
reducció d’aquest consum en els trams superiors. A la vegada, la proposta recull l’aplicació
d’aquest increment en la seva totalitat des del primer any.
Vist l’informe emès pel Secretari-Interventor.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.
Vist el que disposen els articles 15 a 19 del Decret Legislatiu 2/2004, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, pel que fa a l’aprovació i
modificació de les Ordenances Fiscals reguladores dels tributs locals.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment per a l’exercici de l’any 2016 i següents la
modificació de l’epígraf 4 (Servei de subministrament d’aigua a la població) de l’ordenança

3

fiscal núm. 8 de les taxes per a la realització d’activitats i prestació de serveis municipals
diversos, d’acord amb el següent redactat:
A) Eliminació del següent fragment del redactat de l’epígraf 4:
“Les tarifes corresponents a la present taxa seran les aprovades per resolució de la
Comissió de Preus de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb el procediment que estigui
en vigor per a la implantació i modificació de tarifes dels béns i serveis subjectes als règims
d’autorització o comunicació prèvies.
Les tarifes de subministrament del servei inclouran l’ús socio-sanitari amb els
següents trams i imports:
Us socio-sanitari
Fins a 9 m³/unitat consum/mes. . . . . . . . . . . . . . . 0,8218 €/ m³
Excés de 9 m³/unitat consum/mes . . . . . . . . . . . . 0,9863 €/ m³.”
B) Substitució de l’anterior fragment del redactat de l’epígraf 4 pel redactat que es
transcriu a continuació:
“La tarifa serà la següent:
EUR/m³
Tarifes de subministrament
Ús domèstic
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,3783
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
0,4863
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
1,5685
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
2,2543
Ús activitat econòmica
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,9455
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
1,2211
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
2,3890
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
3,5519
Ús institucional
Per m³/unitat de consum/mes
0,3783
Ús sociosanitari
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,9455
Excés de 9 m³/unitat de consum/mes
1,2608
Ús domèstic per a subjectes passius amb escassa capacitat econòmica (*)
Fins a 9 m³/unitat de consum/mes
0,1892
De 10 a 15 m³/unitat de consum/mes
0,2432
De 16 a 18 m³/unitat de consum/mes
1,5685
Excés de 18 m³/unitat de consum/mes
2,2543
Quota fixa de servei
EUR/unitat consum/mes
Ús domèstic
4,24
Ús activitat econòmica
4,24
Ús institucional
4,24
Ús sociosanitari
4,24
Ús domèstic subjectes passius d’escassa capacitat econòmica (*)
2,12
Ús provisional d’obres
4,24
Conservació de comptadors
0,33 EUR/mes
(*) Ús domèstic per a subjectes passius amb escassa capacitat econòmica:
De conformitat amb el que preveu l’article 24.4 del Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Local (Reial Decret Legislatiu 2/2004), s’aplicarà la tarifa d’Ús domèstic per a
subjectes passius amb escassa capacitat econòmica a les persones físiques titulars d’un
contracte domèstic de subministrament d’aigua (només a l’habitatge on estan empadronats)
que es trobin en alguna de les situacions previstes per l’Agència Catalana de l'Aigua per a
l’accés al cànon social:
a) Sol·licitants que formin part d’una unitat familiar amb tots els seus membres en
situació d’atur.
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b) Perceptors d’una pensió mínima contributiva o SOVI (Pensió d’assegurança
obligatòria de viduïtat o invalidesa) per jubilació o viduïtat.
c) Perceptors d’una pensió mínima contributiva per incapacitat permanent.
d) Perceptors d’una pensió no contributiva per jubilació, jubilació per invalidesa i
invalidesa.
e) Destinataris del fons de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
f) Perceptors de les prestacions socials de caràcter econòmic per atendre determinades
situacions de necessitats bàsiques.
g) Perceptors del fons del règim FAS (Fons d’Assistència Social).
h) Perceptors del fons de la Llei d’Integració Social dels Minusvàlids.
Els contribuents hauran d’adjuntar a la sol·licitud d’aplicació d’aquesta tarifa, la
corresponent documentació acreditativa que reuneixin els requisits previstos per l’Agència
Catalana de l'Aigua per a l’aplicació del cànon social.
A la vegada, serà requisit indispensable que el consum d’aigua de l’habitatge no
excedeixi el volum de 15 m³/unitat de consum/mes.”
Segon.- Exposar al públic en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament aquest acord
provisional, així com el text complet de la modificació de l’epígraf 4 de l’ordenança fiscal
núm. 8, durant el termini de trenta (30) dies hàbils, comptats des del dia següent al de la
publicació de l’anunci d’exposició en el Butlletí Oficial de la Província.
Durant el període d’exposició pública de la modificació d’aquesta ordenança, els qui
tinguin un interès directe o resultin afectats, en els termes previstos a l’article 18 del Text
refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, podran examinar l’expedient i presentar-hi les reclamacions que considerin
oportunes. Transcorregut el període d’exposició pública sense haver-se presentat
reclamacions, l’acord adoptat quedarà definitivament aprovat.
Tercer. L’acord definitiu, inclòs el provisional elevat automàticament a aquesta
categoria, relatiu a l’aprovació de la modificació de l’epígraf 4 de l’ordenança fiscal núm. 8
per a l’exercici 2016 i següents i el text íntegre de la modificació serà objecte de publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l’execució del present acord.”
A continuació, l’Alcaldessa fa el relat dels antecedents de la presentació de la present
proposta i incideix amb la necessitat de comptar amb una font de finançament per fer front a
les inversions necessàries per posar al dia la xarxa de subministrament d’aigua potable del
nostre municipi, la qual arrossega un dèficit acumulat de molts anys. Recorda que el
contracte programa aprovat amb FISERSA per als propers cinc anys contempla una inversió
anual per aquest concepte de 100.000 € d’import.
Atorgada la paraula, intervé la regidora del grup municipal d’ERC Sra. Anna Pastoret,
la qual manifesta que el seu grup votarà a favor de la proposta. Recorda que s’abstingueren
en la votació sobre la modificació de la tarifa en el transcurs del darrer Ple perquè varen
estar d’acord amb l’al·legació presentada pel grup municipal de CiU per a una aplicació de
l’increment tarifari que fos proporcional al consum d’aigua per part dels abonats. Afirma que,
amb la proposta que ara es presenta, es reflecteix aquest criteri de proporcionalitat i, per
tant, la votaran afirmativament.
Seguidament, intervé el regidor del grup municipal de CiU Sr. Cristian Ceballos per
manifestar que el seu grup s’abstindrà en la votació de la present proposta. Exposa, en
primer lloc, estan satisfets pel fet que s’ha atès en bona part, en concret un 50%, la seva
al·legació per a una aplicació de l’increment tarifari que sigui proporcional al consum d’aigua
per part dels abonats. No obstant, el seu grup municipal és contrari a l’aplicació d’aquest
increment en la seva totalitat durant el primer any, enlloc de fer-ho en les dues anualitats
previstes inicialment. Finalment, pel que fa al tema de les inversions que han de finançar-se
amb aquest increment de la tarifa, manifesta que el seu grup municipal hagués preferit un
major diàleg a l’hora de determinar quines són les inversions a efectuar i les seves prioritats.
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Finalment, intervé el regidor del grup municipal del PPC Sr. José F. Parra, el qual
manifesta que s’abstindrà en la votació de la present proposta perquè el seu contingut no
reflexa ben bé el sentit de l’al·legació estimada al darrer Ple municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la Sra. Consol
Cantenys, el Sr. Francesc Gaspar, la Sra. Marisa Resta, els Srs. Francisco J. Marin, Xavier
Garcia, César González i Sergi Palomeras, i les Sres. Maria Vidal i Anna Pastoret (9 vots
favorables). La Sra. Montse Ricat, el Sr. Cristian Ceballos, la Sra. Roser Sendra i el Sr. José
F. Parra s’abstenen (4 abstencions).

6.- Aprovació de la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a
l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2016
El Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar dóna lectura a la proposta que es transcriu a
continuació:
“Atès que el Ple municipal, en sessió de data 4 de febrer de 2015, adoptà l’acord
d’aprovar la rectificació del Inventari de béns i drets que corresponen a l’Ajuntament de
Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2015, la qual recollia la relació d’altes i
baixes de béns i drets inventariables des de l’aprovació de la darrera rectificació del inventari
per acord plenari de data 15 de gener de 2014.
Des de la data d’aprovació d’aquesta rectificació de l’Inventari s’han produït un seguit
d’incorporacions i baixes en el patrimoni ressenyat, les quals s’han de reflectir en el mateix.
Vist l’informe del Secretari interventor.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Economia i Hisenda.
Vist el que disposen els articles 17 a 36 del Reglament de Béns de les Entitats
Locals; els articles 100 a 118 del Reglament del Patrimoni dels Ens Locals (Decret 336/1988,
de 17 d’octubre); els articles 86 i 87 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, pel qual s’aprova el
Text Refós de Règim Local; l’article 222 de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya
(Decret Legislatiu 2/2003); i els articles 32 a 35 de la Llei de Patrimoni de les Administracions
Públiques (Llei 33/2003, de 3 de novembre).
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar la rectificació de l’Inventari de béns i drets que corresponen a
l’Ajuntament de Vilafant format amb efectes de data 1 de gener de 2016, d’acord amb les
següents altes i baixes:
ALTES:
A l’epígraf 1.2.5- Instal·lacions esportives:
Modificació de la valoració de l’equipament esportiu del pavelló municipal d’esports
com a conseqüència de l’execució de les obres corresponents a la 3ª Fase del projecte
consistents, principalment, en l’acabament de la sala polivalent situada a la planta baixa.
La valoració s’incrementa en la quantitat de 183.850 €, import de l’execució de les
obres corresponents a l’esmentada tercera fase.
La descripció d’aquest equipament serà la següent:
.- Pavelló municipal d’esports:
Situació: Ubicat a la zona d’equipaments esportius del sector Pla Parcial S.U.P. 1
Poliesports del Pla general d’ordenació urbana de Vilafant (Carretera de la Bòvila núm. 1),
construït damunt de la porció de terreny camp, procedent del paratge anomenat “Palol
Sabaldoira” o bé “Del Oratori y Olivar Gran”, de superfície total 48.614 m², adquirida per
l’Ajuntament per tal de poder-hi construir-hi un complex poliesportiu.
Descripció: Pavelló d’esports, categoria PAV-3 (Pavelló triple esportiu), de dues
plantes, amb una superfície total construïda de 2.975 m2,amb els següents espais:
- Pista d’ús poliesportiu i social.
- Grades.
- Sales polivalents situades al primer pis de l’edifici.
- Sala polivalent situada a la planta baixa.
- Accessos, recepció, vestidors, magatzems i serveis.
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- Espais de neteja.
- Zones tècniques.
- Bar Cafeteria.
- Zones perimetrals del recinte exterior.
Confronta: Nord amb camí de la Bòvila; Sud, amb la resta de la finca de propietat
municipal; Est, amb carretera de Santa Llogaia d’Àlguema; i Oest la resta de la finca de
propietat municipal.
Referència cadastral: El terreny on s’ubica el pavelló té el número de referència
cadastral 6570501DG9767S0001FE segons dades procedents del centre de gestió cadastral
i cooperació tributaria de Girona.
Qualificació urbanística del terreny: Naturalesa Urbana, destinat a equipament
esportiu.
Dades registrals: El terreny està inscrit al Registre de la Propietat del municipi de
Figueres, foli 154 , llibre 65 de Vilafant; tom 3170 procedent de la finca número 3315,
inscripció 1ª.
Valoració: A efectes d’aquest inventari es valora en la quantitat de 2.483.850 €.
A l’epígraf 1.3.1.- Equipaments informàtics
.- 5 PCs, marca HP 8100 Elite SFF-i5-2400/4GB/250GB/DVD. Valor total actual:
1.395 € (Amortització 8% anual)
A l’epígraf 1.4.4.- Mobiliari i parament de cultura
.- 1 Piano digital CPD 130Kit + Columna Leem + Amplificador per a les classes de
música. Valor actual: 588 € (Amortització 8% anual)
BAIXES:
A l’epígraf 1.3.1.- Equipaments informàtics
.- 1 Ordinador pentium-III866/256/133, adquirit l’any 2001 (amortitzat)
.- 3 Ordinadors pentium-III866/256/133, adquirits l’any 2001 (amortitzats)
.- 1 Ordinador Pc Telecos plata 20, adquirit l’any 2006 (valor residual 301,77 €)
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que
siguin necessaris a l'execució del present acord.”
A continuació, l’Alcaldessa informa més detalladament del contingut de la proposta
que es sotmet a la consideració plenària.
Atorgada la paraula, el regidor Sr. José F.Parra exposa, pel que fa als equipaments
informàtics, que seria convenient comprovar si són absolutament obsolets perquè, en el
supòsit contrari, podrien posar-se a disposició de les entitats i associacions del municipi.
L’Alcaldessa li respon que, efectivament, mentre s’està portant a terme la instal·lació
dels nous ordinadors, s’estan revisant tots els que es retiren per tal de veure si són
susceptibles de tenir un nou ús a les dependències de l’espai jove municipal.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

7.- Precs i preguntes
.- Atorgada la paraula al regidor Sr. Sergi Palomeras, exposa, en primer lloc, si es
consolidarà la pràctica de repartir entre els veïns i veïnes del municipi el full imprès amb
l’agenda municipal d’activitats culturals que ha estat distribuïda recentment. A més,
manifesta la importància de revitalitzar la iniciativa que es va portar a terme ara fa un temps
de distribuir una aplicació per a dispositius mòbils (app) amb el contingut d’aquesta agenda,
la qual hauria d’actualitzar-se permanentment.
En segon lloc, el Sr. Palomeras felicita la iniciativa municipal d’instal·lar una bústia de
participació ciutadana perquè els ciutadans de Vilafant puguin presentar les seves iniciatives.
Creu que, a més de l’edifici de la Casa Consistorial, aquesta bústia hauria de col·locar-se
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també a altres equipaments públics i a establiments comercials del municipi per tal de donar
una major difusió a aquesta iniciativa.
En tercer lloc, el Sr. Palomeras manifesta que el seu grup municipal ha rebut diverses
queixes d’entitats i associacions del municipi sobre l’emplaçament de la propera Fira del
conill. En concret, sembla que hi ha discrepàncies amb la ubicació corresponent a Can
Gelada.
En quart lloc, el Sr. Palomeras pregunta com està la proposta aprovada recentment
pel Ple municipal per a l’atorgament del nom de “President Lluís Companys” a un carrer o
espai públic del nostre municipi.
Finalment, el Sr. Palomeras exposa la conveniència que els productes alimentaris
que adquireixi l’Ajuntament per portar a terme qualsevol celebració o acte institucional
s’efectuï a través dels comerços del municipi. En concret, fa referència al piscolabis que
s’oferí amb motiu de les festes nadalenques en el qual molts productes oferts no havien estat
adquirits a establiments comercials locals.
El regidor Sr. César González respon al Sr. Palomeras, en relació amb la distribució
de l’agenda cultural, que s’està estudiant la reedició del butlletí Mou-te que anteriorment
havia servit per a la difusió pública de l’activitat municipal. La recuperació d’aquesta iniciativa
està reflectida en el pressupost de despeses d’enguany. No obstant, no s’ha decidit encara
si aquest butlletí serà mensual o bimensual.
En relació amb la qüestió de l’ampliació d’indrets on col·locar la bústia de participació
ciutadana, el Sr. González li respon que està pendent de la producció de nou material per
part de la impremta. Una vegada es disposi del mateix, es decidirà si la bústia es va movent
d’ubicació o si se’n habiliten més. En tot cas, recorda que aquesta iniciativa per a la
formulació ciutadana de propostes de millora comunitària també pot materialitzar-se a través
de la web municipal. Pel que fa a la revitalització de l’app, informa que s’està treballant per
tornar-la a posar en marxa de manera que estigui vinculada a la nova web.
A continuació, el Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar respon al Sr.Palomeras, en
relació amb les queixes sobre la ubicació de la Fira del conill, que s’està començant a
treballar amb la nova edició d’aquesta activitat i que, a l’igual que en anteriors anualitats, es
procurarà que les entitats i associacions del municipi no tinguin queixa.
Pel que fa a la proposta per a l’adquisició de productes alimentaris als comerços del
municipi, el Sr. Gaspar li respon que es tindrà en compte. Explica que, quan es tracta de
comandes de poca quantia sempre es té present aquest aspecte. No obstant, quan es tracta
de pressupostos elevats, és obligatori sol·licitar diverses ofertes.
L’Alcaldessa corrobora que es tindrà en compte la proposta formulada en aquest
sentit per part del Sr. Palomeras.
A la vegada, l’Alcaldessa, pel que fa a l’atorgament del nom de “President Companys”
a un carrer o espai públic del municipi, manifesta que s’està treballant per trobar una
localització digna i adequada i que, una vegada es disposi d’aquesta informació, l’assumpte
serà sotmès a la consideració del Ple municipal.
.- Atorgada la paraula, intervé la regidora Sra. Maria Vidal, la qual exposa, en primer
lloc, que ha tingut coneixement de la iniciativa per a la creació d’una bossa de persones
voluntàries per a col·laborar en la organització de les activitats festives, culturals o
ciutadanes que programa l’Ajuntament. Pregunta com funcionarà aquesta bossa i si la
mateixa repercutirà en el sistema d’atorgament de subvencions a les entitats i associacions
del municipi.
Finalment, la Sra. Vidal pregunta si s’ha previst alguna modificació en les Bases
reguladores de l’atorgament de subvencions a les esmentades associacions i entitats per a
la present anualitat 2016.
El Tinent d’Alcalde Sr. Francisco J. Marin respon a la Sra. Vidal que la iniciativa de la
bossa de voluntaris ja es posà en marxa amb motiu de la Festa major de l’any passat.
Informa que, en el termini d’unes dues setmanes, es convocarà a les entitats i associacions
vilafantenques per efectuar una valoració de la darrera cavalcada de Reis i parlar de la
configuració i funcionament d’aquesta borsa de voluntaris.
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Finalment, el Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar respon a la Sra. Vidal que
enguany no es modificaran les Bases per a l’atorgament de subvencions a les entitats
ciutadanes. Properament, es publicarà la convocatòria per a 2016. Manifesta que la intenció
és que, en el transcurs de la present anualitat, es porti a terme l’estudi per a la formulació
d’una nova proposta de cares al 2017.
.- Atorgada la paraula, intervé la regidora Sra. Anna Pastoret per sol·licitar, en primer
lloc, una valoració global sobre el funcionament i activitat portada a terme en el transcurs del
darrer any per part dels serveis socials d’atenció primària del nostre municipi.
En segon lloc, la Sra. Pastoret demana que es doni difusió a través de la web del
procés de regularització cadastral que està portant a terme al nostre municipi la Gerència
Territorial del Cadastre. Igualment, sol·licita si els ingressos que se’n derivin seran
extraordinaris i si estaven contemplats en el pressupost d’ingressos per a 2016.
En relació a la primera qüestió plantejada, la Tinent d’Alcalde Sra. Marisa Resta
respon que les necessitats d’assistència social detectades al llarg del darrer any és molt
similar a la dels anys immediatament anteriors. No hi hagut un increment signitificatiu.
Recorda que fou en el transcurs del període 2009-2011 quan es detectà un increment
considerable de les demandes socials. Informa que per part dels serveis d’atenció primària
encara no s’ha acabat de confeccionar la memòria de 2015. Es calcula que aquesta memòria
estarà llesta en el transcurs dels propers mesos de febrer i març i, quan disposi de la
mateixa, li farà trasllat d’una còpia perquè tingui un coneixement més aprofundit de la
situació. La Sra. Resta informa que les principals demandes corresponen a l’atenció de
menors i de persones que han esgotat els recursos de subsidi per atur. Recorda que es
disposa d’un servei d’atenció a domicili.
L’Alcaldessa, per a completar la informació, recorda que els serveis socials d’atenció
primària efectuen un promig d’atenció a cinc-centes famílies l’any.
Seguidament, l’Alcaldessa respon a la Sra. Pastoret, en relació a la regularització
cadastral, que al Pressupost municipal per a 2016 s’han previst uns ingressos aproximats de
cinquanta mil euros per aquest concepte. Informa que, arrel de les notificacions que estan
rebent molts ciutadans i ciutadanes del municipi, els serveis de recaptació municipal estan
atenent moltes consultes. En tots els casos en què es sol·licita, s’aprova el fraccionament del
pagament de les quantitats liquidades per aquest concepte.
.- Atorgada la paraula, intervé la regidora Sra. Montse Ricart per manifestar que tenia
previst demanar, a l’igual que ha fet la Sra. Vidal, informació sobre les Bases reguladores de
la concessió de subvencions a les entitats vilafantenques per al present any. Una vegada ha
conegut la resposta facilitada pel Sr. Gaspar, reconeix que aquesta no li acaba d’agradar.
Recorda que el seu grup municipal ha sol·licitat en anteriors ocasions que es porti a terme
una revisió en profunditat de l’actual sistema d’atorgament de les referides subvencions i, per
tant, li sembla que el tema no hauria d’ésser objecte d’ajornament per a la propera anualitat
sinó que hauria d’estudiar-se ara mateix.
En segon lloc, la Sra. Ricart recorda que el Ple municipal, a iniciativa del grup
municipal de CiU, ha aprovat recentment una moció per a la millora de la participació
ciutadana i la transparència municipal. Manifesta que s’hauria de portar a terme la redacció
d’una normativa reguladora d’aquests dos àmbits objecte de la moció.Tot i que celebra la
iniciativa de col·locar una urna per facilitar la presentació d’iniciatives ciutadanes, li sembla
que aquesta és insuficient. Creu que manquen unes Bases que regulin el procediment
d’aquest procés participatiu recentment inuagurat, les quals haurien d’haver-se consensuat
entre tots els grups municipals i haver-ne fet l’oportuna difusió entre la ciutadania.
Finalment, la Sra. Ricart exposa que encara resta pendent la completa actualització
del “Portal de transparència” allotjat a la web municipal. Demana que s’adrecin més recursos
i una major atenció perquè pugui portar-se a terme en el termini més breu possible.
L’Alcaldessa respon a la Sra. Ricart, pel que fa a la temàtica de participació ciutadana
i transparència municipal, que la iniciativa de redactar una Ordenança o Reglament
municipal per a la regulació dels canals de participació ciutadana no té vinculació amb el
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contingut de la moció aprovada recentment pel Ple municipal. Recorda que el grup municipal
socialista ja tenia incloses aquestes iniciatives de participació ciutadana al seu programa
electoral i que, evidentment, no es limitaran al procés iniciat ara per a la formulació de
propostes de millora comunitària.
Pel que fa a la pregunta formulada en relació al “Portal de transparència”, l’Alcaldessa
recorda que, a partir de l’1 de gener, existeix l’obligació de tenir allotjat aquest Portal a les
webs municipals. Informa que, des de divendres passat, el nostre Ajuntament ha creat
aquest enllaç a partir del servei que l’Administració Oberta de Catalunya (AOC) ofereix als
Ajuntaments catalans. D’acord amb aquest servei, una bona part del contingut del portal
s’omple automàticament amb les dades que els Ajuntament han subministrat a la Generalitat
a través d’altres conductes. Explica que, des dels serveis administratius municipals, s’està
treballant en els continguts propis i en la forma d’anar-los penjant al Portal.
Seguidament, el Tinent d’Alcalde Sr. Gaspar, respecte a la modificació de les bases
per a la concessió de subvencions a les entitats i associacions de Vilafant, recorda que la
tasca per a la modificació de les mateixes requereix d’un llarg període de maduració amb la
participació de totes les parts interessades. Tenint en compte que s’ha valorat que aquest
procés s’allargaria massa, es va veure la conveniència de mantenir les mateixes bases que
l’any passat i deixar el termini de la present anualitat per a l’estudi d’una reformulació de
cares a l’any 2017. Per altra banda, el Sr. Gaspar afirma que no té la sensació que l’actual
normativa estigui funcionant malament i, en aquest sentit, no li sembla urgent la reforma.
La Sra. Ricart respon al Sr. Gaspar que no es tracta de que la renovació de les bases
sigui urgent sinó que l’estudi per a portar-ho a terme s’hauria d’haver iniciat amb major
antelació.
El Sr. Gaspar li recorda que únicament fa 3 o 4 anys de l’aprovació de les primeres
bases reguladores i que, abans d’aquesta data, no n’existien.
.- Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. Cristian Ceballos per recordar que, per
una banda, es va desestimar la proposta del seu grup municipal per a la inclusió al
pressupost de 2016 d’una partida de despesa destinada a la millora del sistema de
tancament i protecció dels grups de contenidors de recollida de deixalles mentre que, per
altra banda, la forta ventada del darrer cap de setmana originà importants problemes pel
desplaçament dels mateixos al mig de la via pública. S’ha vist, per tant, que la proposta no
era desencertada. Pregunta si s’ha previst alguna millora d’aquesta situació.
El regidor Sr. Xavier García respon al Sr. Ceballos que, efectivament, aquest darrer
cap de setmana hi hagut alguns contenidors que s’han desplaçat del seu lloc amb motiu de
la forta tramuntana. Afirma que, arrel d’aquesta situació, s’ha iniciat un treball conjunt amb
l’empresa concessionària URBASER per tal de trobar una solució adequada al problema.
Recorda que es va desestimar la proposta de portar a terme més tancaments de grups de
contenidors perquè s’ha vist que els que existeixen actualment no funcionen a causa del
comportament incívic de molts usuaris que llencen les bosses d’escombraries a l’interior dels
tancats sense dipositar-les als mateixos contenidors.
.- Atorgada la paraula, intervé la regidora Sra. Roser Sendra per manifestar que ha
detectat un sot important al paviment del Carrer Orient, el qual hauria d’ésser objecte d’una
immediata reparació.
El Tinent d’Alcalde Sr. Francisco J. Marin li respon que, efectivament, ja tenia
coneixement de l’existència d’aquest sot i que ja s’ha posat en marxa als serveis tècnics i
brigada per tal d’arranjar-lo en el transcurs dels propers dies, a l’igual que amb un altre sot
existent al Carrer Pontós.
.- Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. José F. Parra per demanar informació en
relació a l’ocupació de cases deshabitades que ha tingut lloc en el transcurs de les darreres
setmanes al nostre municipi.
En segon lloc, exposa que ha rebut queixes de veïns en relació a la recurrent aparició
de bosses de deixalles amb productes càrnics a una de les zones verdes del barri de Les
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Forques. Pregunta si ja s’ha detectat el seu origen.
En tercer lloc, el Sr. Parra recorda que, en una anterior sessió plenària, el grup
municipal d’ERC va demanar la neteja de pintades de contingut feixista al mur d’una de les
vies públiques del municipi. Afirma que també existeixen en altres indrets com els Carrers
Santa Llogaia i Girona pintades de contingut ideològic diferent, en concret d’oposició a la
institució monàrquica o de suport a grups terroristes com Terra Lliure, les quals també
haurien d’ésser objecte de neteja.
En quart lloc, el Sr. Parra reitera que troba a faltar determinats elements de decoració
a la Sala de Plens. Indica que, en el supòsit que l’Ajuntament no disposi dels mateixos,
aquests siguin sol·licitats a la Subdelegació del Govern.
Finalment, el Sr. Parra aprofita per felicitar a l’Alcaldessa pel recent nomenament de
la seva filla com a diputada al Parlament de Catalunya.
En relació al primer tema plantejat pel Sr. Parra, l’Alcaldessa informa que,
efectivament, s’ha portat a terme l’ocupació de cinc pisos al Carrer Tramuntana del barri de
Les Forques. Les famílies ocupants han estat ateses per part dels serveis socials del nostre
municipi, tot i que, en realitat, els correspondria aquesta atenció per part dels serveis socials
del municipi de procedència que és Figueres. Tot i així, s’està portant a terme un treball
conjunt per part dels serveis socials d’ambdós Ajuntaments. Informa que es tracta d’un bloc
de pisos que ha passat a ésser titularitat d’una entitat bancària arrel d’una execució
hipotecària. El nostre Ajuntament ha informat de la situació a aquesta entitat i la mateixa ja
ha iniciat els tràmits per a portar a terme la desocupació mitjançant la interposició de la
pertinent denúncia.
L’Alcaldessa manifesta que és conscient que l’esmentada problemàtica requereix la
formulació d’alternatives d’habitatge per a aquests col·lectius, com podrien ésser l’anomenat
“lloguer social” o altres. Per aquest motiu, ha plantejat al Consell Comarcal de l’Alt Empordà
la necessitat d’adoptar noves polítiques per a enfocar aquesta problemàtica, la qual és
especialment preocupant per a tots aquells petits municipis que no disposen d’oficina
municipal d’habitatge. Afirma que cal enfocar la solució del problema amb una visió territorial
més global.
En relació a la segona qüestió plantejada pel Sr. Parra, l’Alcaldessa li respon que
l’abocament de productes càrnics a una zona verda de Les Forques ja ha estat solucionada.
Es va detectar la persona causant dels abocaments, s’hi va parlar i, finalment, es va resoldre
el problema.
En relació a pregunta relativa a la manca de determinats elements de decoració a la
Sala de Plens, l’Alcaldessa li respon que, ara per ara, l’Ajuntament no disposa dels
corresponen retrats i que, si els tingué, ja haurien estat col·locats.
Finalment, l’Alcaldessa agraeix la felicitació del Sr. Parra i afirma que el nomenament
de la seva filla com a diputada al Parlament de Catalunya és per a ella un motiu d’orgull.
Amb posterioritat, el Tinent d’Alcalde Sr. Francisco J. Marin respon al Sr. Parra, en
relació a les pintades existents a diversos murs de la via pública, que la Brigada municipal
portarà a terme la seva neteja, amb independència del seu contingut.

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

L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig
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