AJUNTAMENT DE VILAFANT
ref. 8/2015

PLE ORDINARI
Sessió del dia 13 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. 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 Francisco Parra Gallardo (PP).
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig

1.- Aprovació de l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 1 de juliol
de 2015
Llegida l’Acta corresponent a la sessió extraordinària del dia 1 de juliol 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 8 de juny 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 informa, en primer lloc, de l’inici de les obres corresponents a la
remodelació de la xarxa de subministrament d’aigua potable del Carrer Almogàvers,
les quals es portaran a terme en el transcurs del mes de juliol. Recorda que es tracta
d’un tram de xarxa que està en molt mal estat i que la seva reparació ja ha estat
contemplada al pressupost d’enguany.
.- En segon lloc, l’Alcaldessa informa que l’Agència Catalana de l'Aigua està
portant a terme els treballs de neteja de la llera del riu Manol al tram que transcorre
prop de les infrastructures supramunicipals; en concret, des d’aproximadament a
l’alçada del Centre de Cultura i Esbarjo fins a la gorga del riu. Explica que serà retirada
tota la fusta que s’arrastrà a través de la llera a causa dels aiguats del darrer mes de
novembre.
.- Finalment, l’Alcaldessa explica que, amb motiu de l’onada de calor que estem
patint aquestes darreres setmanes, s’ha fet difusió a través de la web municipal del Pla
d’actuació per prevenir els efectes de les onades de calor sobre la salut (POCS),
elaborat per l’Àrea de Protecció Civil del Departament d’Interior de la Generalitat de
Catalunya.

4.- Aprovació provisional de la modificació núm. 1 del Pla urbanístic del Sector
SUD Samar’t de Vilafant
L’Alcaldessa dóna lectura a la proposta que es transcriu a continuació:
“Atès que la Junta de Govern Local, en sessió de data 7 de gener de 2015,
acordà aprovar inicialment el projecte de modificació núm. 1 del Pla Parcial urbanístic
del Sector SUD Samar’t de Vilafant i que aquest Pla Parcial havia estat aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de data 2
de maig de 2013.
Atès que el projecte de modificació núm. 1, redactat per l’arquitecte municipal
Sr. Lluís Gratacós i Soler, té l’objectiu de modificar puntualment un tram del sistema
viari del Pla Parcial urbanístic per atendre a la necessitat de donar continuïtat a l’espai
lliure de les parcel·les que són propietat de l’empresa Samar’t i millorar la mobilitat i
accessibilitat dels vehicles d’emergència a la zona amb l’ampliació del vial en la part
en què es configura el cul-de-sac del carrer Frigola.
Sotmès a informació pública pel termini d’un mes, a partir de la publicació dels
corresponents Edictes al Butlletí Oficial de la Província de 27/01/2015, al Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya de 26/01/2015 i a l’edició de les comarques gironines
d’El Punt/Avui de data 29/01/2015, sense que hagi estat presentada cap al·legació ni
suggeriment.
Vist l’informe emès per la divisió de distribució de Catalunya Oriental
d’ENDESA.
Vist l’informe del Secretari Interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió Informativa d’Urbanisme i Medi
Ambient.
Vist l’article 85 del text refós de la Llei d’Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010,
de 3 d’agost), en relació amb l’article 96 d’aquest mateix text refós, modificat per
l’article 38 de la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Vist l’article 110 del Reglament de la Llei d’Urbanisme (Decret 305/2006, de 18
de juliol), en relació amb l’article 117.3 del mateix Reglament.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar provisionalment el projecte de modificació núm. 1 del Pla
Parcial urbanístic del Sector SUD Samar’t de Vilafant del nostre terme municipal,
promogut pel nostre Ajuntament.
Segon.- Traslladar l’expedient a la Comissió Provincial d’Urbanisme als efectes
que aquesta modificació sigui sotmesa a aprovació definitiva.
Tercer.- Notificar el present acord als propietaris inclosos dins l’àmbit d’aquest
Pla parcial.
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa-Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.”
L’Alcaldessa explica quin és el contingut d’aquest projecte, el qual modifica
puntualment una petita part de l’àmbit de la finca de Samar’t per tal de facilitar la
circulació dels camions dins del recinte de l’empresa.
A continuació, intervé la Sra. Montse Ricart, la qual manifesta que, tenint en
compte que el projecte es tramita a sol·licitud de l’empresa afectada per tal de millorar
la seva mobilitat interna, que els informes preceptius sol·licitats són favorables, i que
serà la Comissió Territorial d’Urbanisme la que haurà d’aprovar-lo definitivament, el
seu grup municipal votarà a favor de la proposta.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

5.- Acord de determinació de les festes locals per a l’any 2016
L’Alcaldessa sotmet a la consideració dels assistents la proposta següent:

“Vist que els Serveis Territorials del Departament d'Empresa i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya han sol·licitat al nostre Ajuntament que efectuï la proposta
per a la determinació de les dues festes locals corresponents a l'any 2016.
Vist que els dies que es proposin no poden escaure's en diumenge ni poden
coincidir amb cap dels dies festius que s’indiquen a l'Ordre EMO/168/2015, de 25 de
maig, per la qual s’estableix el calendari de festes laborals a Catalunya per a l'any
2016.
Vist el que disposa l’article 46 del Reial Decret 2001/1993, de 28 de juliol, el
qual estableix que aquest acord correspon adoptar-lo al Ple municipal.
Vist el que estableix l’article 37.2 de l'Estatut dels Treballadors, el qual indica
que dues de les catorze festes laborals anuals tindran caràcter local.
Vist el dictamen de la Comissió Informativa d’Atenció a les persones.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Proposar que les dues festes locals de Vilafant per a l’any 2016 es
realitzin els dies 3 de maig i 29 de juny.
Segon.- Traslladar aquesta proposta al Departament d'Empresa i Ocupació de
la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació.
Tercer.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l’execució del present acord.”
L’Alcaldessa explica que aquesta proposta de determinació de les festivitats
locals per al proper any coincideix amb la que ha efectuat l’Ajuntament de Figueres.
Igualment, han estat consultats prèviament els centres educatius de Vilafant.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.

6.- Informació sobre l’estat d’execució pressupostària del primer quadrimestre
de 2015
D’acord amb el que disposa l’article 207 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
la Intervenció de l'entitat local ha de trametre al Ple la informació de l’execució dels
pressupostos i del moviment de la tresoreria, en els terminis i amb la periodicitat que
estableixi el Ple.
La regla 105.2 de la Instrucció del model normal de comptabilitat local,
aprovada mitjançant Ordre EHA/4041/204, disposa que la Intervenció o òrgan que
tingui atribuïda la funció de comptabilitat determinarà l’estructura dels estats que s’han
informar, d’acord amb allò establert pel Ple de la Corporació.
La base 44a de les d’execució del pressupost de l’Ajuntament de Vilafant de
l’exercici de 2015 diu que la Intervenció remetrà quatrimestralment al Ple, per conducte
de la Presidència o del Regidor delegat, l’estat del pressupost, i dels moviments de
tresoreria.
Atesos els anteriors antecedents, vistos l’informe de la Intervenció de Fons i les
resolucions de la Presidència, i vist el dictamen de la Comissió Informativa, es dóna
compte al Ple de la Corporació de la següent proposta:
“Donar compte de la informació sobre l’execució del pressupost i sobre el
moviment i la situació de tresoreria de l’Ajuntament del primer quadrimestre vençut de
l’exercici 2015.
Es transcriu literalment un resum del referit estat d’execució i moviment i
situació de la tresoreria el detall del qual s’adjunta com a annex a la proposta i
s’integra en aquest acord a tots els efectes legals:

PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ
A.- Despeses Ordinàries
Crèdits inicials
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions rec. Netes
% s/crèdits definitius
Pagaments realitzats
% s/obligacions rec.

3.708.061,00
19.409,92
3.727.470,92
1.109.794,52
27,09%
834.079.11
75,16%

B.- Despeses Inversions
Crèdits inicials
Modificacions
Crèdits definitius
Obligacions rec. Netes
% s/crèdits inicials
Pagaments realitzats
% s/obligacions rec.

632.760,00
200.993,80
833.753,80
159.927,67
19,18%
63.253,93
39,55%

C.- Ingressos Corrents
Previsions inicials
Modificacions
Previsions definitius
Drets reconeguts nets
% s/previsions inicials
Cobraments
% s/drets reconeguts nets

3.922.071,00
19.409,92
3.941.480,92
2.242.020,16
56,88%
559.368,22
24,95%

D.- Ingressos Inversions
Previsions inicials
Modificacions
Previsions definitius
Drets reconeguts nets
% s/previsions inicials
Cobraments
% s/drets reconeguts nets

418.750,00
200.993,80
619.743,80
37.023,93
5,97%
17.736,83
47,91%

E.- Moviment i situació de la tresoreria
Saldo inicial a 01.01.2015
Ingressos pressupostaris
Ingressos extra pressupostaris
Ingressos pendents aplicar
Ingressos exercicis anteriors
Pagaments
Pagament ex. Anteriors
Saldo a 30.04.2015
Recaptació neta

336.581,09
577.105,05
200.000,00
0,00
221.250,70
897.333,04
372.909,14
64.694,66
798.355,75.”

A continuació, el Tinent d’Alcalde Sr. Francesc Gaspar dóna lectura a la
següent intervenció: “El passat divendres, a la comissió d'hisenda, ja es va tractar
l’estat d’execució del pressupost d'enguany en el seu primer quatrimestre amb tots els
regidors, tant pel que fa als ingressos com a les despeses, amb les dades referides als
mesos de gener fins abril.

Fent un resum de tota la informació que està a la seva disposició podem dir, a
grans trets, que els ingressos ordinaris s’han executat en un 50% aproximadament,
mentre que les despeses ordinàries ho han estat en un 27,09%.
S’observa doncs un alt percentatge d’acompliment dels ingressos, fet que es
dóna per la incorporació dels diversos padrons impositius, entre ells l’IBI i el dels
vehicles. Cal destacar que el tant per cent dels drets reconeguts sobre les previsions
definitives és d’un 93,80%. També, com a dada significativa, dir que en el capítol de
impostos indirectes continuem amb un baix percentatge, tant de previsió com de
recaptació, sobretot degut a la escassetat de llicencies d’obres majors, fet que
semblaria que repuntaria lleument en aquest segon quatrimestre.
Per altre banda, el percentatge de despesa executada es del 27,09% essent
inferior a la proporcionalitat del període, que seria del 33,33%, fet que es valora com a
correcte, sobretot al tractar-se dels primers quatre mesos de l’exercici. Els diferents
capítols fluctuen entre el 16,68 i el 29,94 percentual.
Pel que fa al capítol d’inversions, la despesa executada seria del 19,18%.
Per acabar assenyalar que, tant pel que fa als tècnics de l’àrea con pel govern
municipal, es considera la situació pressupostaria dins de la normalitat en aquest
primer període analitzat i, com no pot ser d’altra manera, es continuarà amb els
controls periòdics per tal de que el compliment pressupostari sigui del tot rigorós.”
Seguidament, intervé la regidora Sra. Montse Ricart per demanar informació en
relació al fet que la consignació pressupostària d’algunes partides de despesa ja ha
estat excedida durant aquest primer quadrimestre. El Sr. Francesc Gaspar li respon
que se’n informarà i que li donarà resposta quan disposi d’aquesta informació. No
obstant, indica que existeix la possibilitat que algunes determinades partides de
despesa s’executin d’un sol cop i no progressivament.
La totalitat dels assistents es donen per assabentats de la informació que els hi
ha estat facilitada.
7.- Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit núm. 1/2015
El Sr. Francesc Gaspar dóna lectura a la proposta següent:
“Pel Decret de l’Alcaldia de data 26 de juny de 2015 s’inicia l’expedient per a
l’aprovació de la modificació de crèdits.
Vista la convocatòria efectuada pel Ple de la Diputació de Girona d’una nova
línia de subvencions anomenada Pla Especial d’inversions sostenibles per a l’any
2015, la qual atorga al nostre municipi l’opció a sol·licitar una subvenció d’import
19.287,10 euros.
Vist que la Junta de Govern Local va acordar sol·licitar la subvenció esmentada
per al finançament de les obres d’Adequació de la zona verda de la plaça dels
Rajolers, i Adequació de la zona verda de la plaça triangular, amb el següent
desglossat:
Zona verda plaça dels Rajolers
9.259,60 €
Zona verda plaça Triangular
15.348,72 €
Atesa la necessitat d’efectuar diferents actuacions de manteniment al camp
municipal d’esports.
Tramitada i concedida una subvenció del Consell Català de l’Esport de la
Generalitat de Catalunya per import del 70% de la despesa.
Vist que les despeses a finançar són:
Aplicació

Denominació

Crèdit inicial Increment

171-60903

Adequació zona verda Plaça
10.000,00
triangular

5.348,72

15.348,72

171-60903

Adequació zona verda Els
Rajolers

9.259,60

9.259,60

0,00

Total

10.000,00

14.608,32

24.608,32

12.493,14

10.000,00

22.493,14

Total despeses
manteniment

12.493,14

10.000,00

22.493,14

TOTALS

22.493,14

24.608,32

47.101,46

Total despeses PEIS
Manteniment equipaments
342-21211 esportius

Vist que les fonts de finançament són:
Aplicació

Denominació

Crèdit inicial

Increment

Total

76109

Subvenció Diputació PEIS
2015

0,00

19.287,10

19.287,10

87000

Romanent tresoreria per a
inversions sostenibles

0,00

1.321,22

1.321,22

76105

Diputació subvenció anual
- canvi de destí

6.000,00

Total subvencions
sostenibles
45402
87000

Subvenció Generalitat
Esports
Romanent tresoreria
Total subvenció
Generalitat
TOTALS

-6.000,00

0,00

14.608,32

20.608,32

0,00

7.000,00

7.000,00

0,00

3.000,00

3.000,00

10.000,00

10.000,00

24.608,32

30.608,32

6.000,00

Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda.
D’acord amb el que disposa l’article 181 del Text Refós de la Llei d’Hisendes
Locals, RDL 2/2004, poden generar crèdit en els estats de despeses dels
pressupostos, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, els ingressos de
naturalesa no tributària derivats de les operacions següents:
“Aportacions o compromisos ferms d’aportació de persones físiques o
jurídiques per finançar, juntament amb l’entitat local, despeses que per la seva
naturalesa estiguin compromeses en els seus objectius”.
Vist que l’art. 21 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera estableix que les entitats locals que no hagin
assolit l’objectiu d’estabilitat pressupostària hauran de formular un pla econòmicfinancer que permeti en un any el compliment dels objectius.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Aprovar l’expedient de modificació de crèdit número 01/2015
mitjançant suplement de crèdit finançat amb majors ingressos del pressupost vigent
per import de 24.608,32 €, segons es determina a l’apartat d’antecedents, i que es
tramiti d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
Segon.- Exposar-lo al públic durant el termini reglamentari de quinze dies
hàbils, mitjançant edicte al tauler d’anuncis i al Butlletí Oficial de la Província de
Girona.
Tercer.- En cas que no es presentin reclamacions, l’acord serà ferm i es
generaran els crèdits de les aplicacions que s’han indicat.”
A continuació, el Sr. Francesc Gaspar dóna lectura a la següent intervenció:
“Tant sols un breu apunt sobre aquesta subvenció del PEIS 2015. Ressaltar que es
tracten d’ajuts econòmics de la Diputació de Girona cap als Ajuntaments gironins per a
inversions financerament sostenibles segons un repartiment fet per la pròpia Diputació

i amb un seguit de requisits com, per exemple, que les inversions tinguin una vida útil
de 5 anys o superior, que s’imputin al capítol 6 dels pressupostos o que en aquestes
inversions es faci servir una part del romanent de tresoreria.
Aquestes modificacions són una manera d’incorporar aquesta subvenció
extraordinària a les partides pressupostaries i d’aquesta manera millorar
substancialment les actuacions previstes inicialment, com és el cas de la Plaça
Triangular, on es preveu una millora substancial de la zona com la renovació del
paviment, la col·locació de nous jocs infantils, la renovació de bancs, la millora de la
jardineria, la reposició de la font i la col·locació d’un recinte perimetral de protecció dels
jocs.
O be fer-ne alguna de no prevista inicialment com ara la zona verda de la plaça
del Rajolers on es podrà adequar aquest zona per un millor aprofitament, sobretot per
infants i pares i mares a la sortida del col·legi Sol i Vent i on ja s’ha incorporat de fa
poc un nou mòdul de jocs infantils.
Cal esmentar també que s’ha retirat una partida prevista inicialment per aquest
projecte provinent de la subvenció anual de la Diputació per valor de 6.000 €, fent un
canvi de destí d’aquesta quantitat i reservant-la per altres necessitats pressupostàries.
Pel que fa la modificació corresponent a la actuació en el camp de futbol
municipal i fruit de la subvenció concedida per el Consell Català de l'Esport per import
del 70 % de la despesa, dir que a banda de l’arranjament de la gespa s’ha pogut
adquirir unes porteries de futbol 7 i unes banquetes pels reserves seguint, d’aquesta
manera, el pla de millores graduals previstes en aquest instal·lació ja que en la
legislatura passada”.
El regidor Sr. Sergi Palomeras pregunta per què, malgrat que els treballs
d’adequació de la zona verda Els Rajolers encara no s’han iniciat, ja hi ha estat
col·locat un joc infantil de grans dimensions.
L’Alcaldessa li respon que, efectivament, l’Ajuntament es va avançar fa uns
mesos amb la col·locació d’un joc infantil. No obstant, els tècnics municipals varen
suggerir que calia una intervenció de caire més integral i, per aquest motiu, es sol·licità
a la Diputació que ens fos concedida una subvenció en el marc del Pla d’Inversions
Sostenibles d’enguany per poder portar-la a terme. Explica quines són les
característiques de l’adequació que es portarà a terme en aquesta zona verda.
Seguidament, intervé el regidor Sr. Cristian Ceballos, el qual exposa que el seu
grup municipal valora com a molt interessants totes les intervencions recollides a la
proposta de modificació de crèdits. Estima que són uns espais on cal intervenir. En
concret, pel que fa a la necessària remodelació del camp municipal d’esports, recorda
que el seu grup municipal ja havia demanat en anteriors ocasions que es fes una
actuació urgent en aquest equipament esportiu. Expressa el seu desig que no es tracti
únicament d’un rentat de cara sinó que sigui l’inici d’una intervenció en profunditat en
aquest espai esportiu, sobretot en l’àmbit de les necessàries mesures de seguretat
que aquest ha de tenir.
El regidor Sr. César González respon al Sr. Ceballos que la intervenció al camp
municipal d’esports és el tret de sortida d’un seguit d’actuacions que han de finalitzar
quan aquest reuneixi totes les condicions de seguretat. Afirma que, ara per ara, s’han
iniciat aquells treballs que s’estimen més urgents per tal de deixar a punt l’equipament
abans de l’inici de la propera temporada esportiva. Amb posterioritat, a partir del llistat
de necessitats elaborat amb els serveis tècnics municipals, es farà una reunió amb els
dos clubs de futbol del municipi per acabar de perfilar la planificació de la seva
execució.
El Sr. Cristian Ceballos pregunta al Sr. César González si la temporada de
futbol 2015-2016 podrà iniciar-se normalment. El Sr. González li respon que s’està
treballant perquè pugui començar amb normalitat el proper 25 d’agost, però els equips
no utilitzaran el camp fins que els tècnics no informin favorablement en relació a l’ús de
la gespa.

Sotmesa la proposta a votació, aquesta obté el vot favorable de la totalitat dels
assistents.
8.- Assumpte urgent:
Acord per a la subscripció de préstecs per al refinançament de dues operacions
de crèdit signades els anys 2010 i 2011 amb Catalunya Caixa i Caixa del Penedés
(actualment, Banc Mare Nostrum), respectivament
L’Alcaldessa explica als assistents que estima convenient sotmetre aquest
assumpte a la consideració del Ple municipal, amb caràcter urgent. Recorda que no
estava inclòs a l’ordre del dia de la present sessió, tot i que fou posat en coneixement
de la comissió informativa d’economia i hisenda celebrada el passat divendres.
A continuació, intervé la regidora Sra. Montse Ricart per recordar que, en el
transcurs de l’esmentada comissió informativa, ja va manifestar que no apreciava la
urgència de sotmetre aquest assumpte a la consideració de la present sessió
ordinària. L’Alcaldessa li respon que, en el moment de la convocatòria plenària, el
nostre Ajuntament encara no disposava de l’oferta de les condicions dels préstecs
sol·licitada a les diverses entitats bancàries i, per altra banda, es va veure que, una
vegada presentades aquestes ofertes, la seva validesa només es perllongava fins al
31 d’agost, és a dir, amb anterioritat a la data de la següent sessió ordinària prevista
per a la tercera setmana del mes de setembre.
La Sra. Ricart manifesta que, sense pronunciar-se sobre el contingut de les
propostes de préstec, el seu grup municipal s’abstindrà en la votació d’aquest
assumpte perquè no ha pogut entrar a fons en la qüestió que ara vol sotmetre’s a la
consideració urgent de la present sessió plenària. La seva posició abstencionista
pretén, a la vegada, no obstaculitzar l’adopció de l’acord.
L’Alcaldessa esmenta que l’expedient ha estat a disposició dels regidors per al
seu examen i consulta, abans de la celebració del present Ple ordinari. La Sra. Ricart li
respon que ja han efectuat les consultes pertinents.
Seguidament, el regidor Sr. José Francisco Parra exposa que, amb aquesta
proposta, l’Ajuntament s’estalviarà una important quantitat amb el pagament d’uns
interessos menors als actuals, per la qual cosa, en el supòsit que no s’aprovi a la
present sessió ordinària, proposa que l’acord s’adopti en una sessió extraordinària a
convocar amb la màxima urgència.
A continuació, l’Alcaldessa sotmet a la consideració dels assistents la
declaració d’urgència per a la inclusió d’aquest assumpte a l’ordre del dia de la present
sessió ordinària, d’acord amb el que estableixen l’article 51 del Text refós de les
disposicions legals vigents en matèria de règim local (Reial Decret Legislatiu 781/86) i
l’article 83 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Corporacions Locals (Reial Decret 2568/1986).
La totalitat dels assistents voten a favor de l’esmentada declaració d’urgència, a
excepció de la Sra. Montse Ricart, el Sr. Cristian Ceballos i la Sra. Roser Sendra que
s’abstenen.
Seguidament, l’Alcaldessa sotmet a la consideració dels assistents la següent
proposta declarada urgent:
“Vist que el Ple municipal, en sessió de 24 de novembre de 2010, adoptà l’acord
de subscriure amb Caixa del Penedés (avui, Banc Mare Nostrum) una operació de
préstec de 624.686,02 € (Sis-cents vint-i-quatre mil sis-cents vuitanta-sis euros amb dos
cèntims) amb un termini d’amortització de quinze anys (venciment: 3 de desembre de
2025) i amb un tipus d’interès de l’EURIBOR + 2,60, de la qual resta pendent
d’amortitzar la quantitat de 472.166,18 € (Quatre-cents setanta-dos mil cent seixanta-sis
euros amb divuit cèntims).

Vist que, en aplicació del Decret de l’Alcaldia de data 3 d’octubre de 2011, el
nostre Ajuntament formalitzà, en data 25 d’octubre de 2011, una operació de préstec de
220.000 € (Dos-cents vint mil euros) amb Caixa de Catalunya amb un termini
d’amortització de deu anys (venciment: 25 d’octubre de 2021) i un tipus d’interès fix de
6,117%, de la qual resta pendent d’amortitzar la quantitat de 182.575,74 € (Cent
vuitanta-dos mil cinc-cents setanta-cinc euros amb setanta-quatre cèntims).
Atès que les condicions financeres de les operacions de préstec ofertades
actualment per les entitats bancàries són més favorables que les de les esmentades
operacions formalitzades els anys 2010 i 2011, s’ha vist la conveniència de formalitzar
unes noves operacions de refinançament dels imports pendents de venciment amb la
finalitat de disminuir la càrrega financera municipal.
Vist que han estat sol·licitades ofertes a diverses entitats financeres i n’han estat
presentades per part de Banc de Bilbao Biscaia i de CaixaBank.
Atès que, considerades les ofertes presentades i, després d’efectuar el
corresponent informe de valoració tècnica, s’ha vist que les propostes més
avantatjoses són les presentades pel Banc de Bilbao Biscaia pel que fa al préstec
pendent d’amortitzar de 472.166,18 € i la presentada per CaixaBank pel que fa al
préstec pendent d’amortitzar de 182.575,74 €.
Vist l’informe del Secretari-interventor.
Vist el dictamen favorable de la Comissió informativa d’Economia i Hisenda.
Vista la Disposició Addicional Septuagèsima sèptima de la Llei 36/2014, de 26 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015, la qual prorroga allò
que disposa per a anys anteriors tant la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, com per la Llei 17/2012, de 27 de
desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2013: L’autorització per a la
formalització d’operacions de refinançament d’operacions de crèdit a llarg termini
concertades amb anterioritat a l’entrada en vigor del Reial Decret Llei 4/2012, de 24 de
febrer, sempre que tinguin com a finalitat la disminució de la càrrega financera, l’ampliació
del període d’amortització o el risc d’aquelles operacions, respecte a les obligacions
derivades de les pendents de venciment.
Vist que per a la formalització de les operacions de refinançament citades serà
necessària l’adopció d’un nou acord de l’òrgan competent de la corporació local, amb els
requisits de quòrum i votacions establerts a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Vist que el nou article 48 bis del Reial Decreto Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, introduït pel
Reial Decret-Llei 17/2014, de 26 de desembre, de mesures de sostenibilitat financera de
les comunitats autònomes i entitats locals altres de caràcter econòmic, estableix que
totes les operacions financeres que subscriguin les Corporacions Locals estan subjectes
al principi de prudència financera, tot havent-se d’avaluar per part de l’Interventor, a l‘hora
d’instar el refinançament d’una operació a llarg termini, les condicions financeres de
l’operació, en base al principi de prudència financera.
El Ple municipal adopta el següent ACORD:
Primer.- Adjudicar la concertació de les operacions de refinançament de
préstecs, amb les següents condicions:
Operació 1: BANC DE BILBAO BISCAIA
Import concedit: 472.166,18 Euros
Termini de venciment de l’operació: 3 de desembre de 2025
Període de liquidació d’interessos i amortització: Trimestral
Reduccions previstes durant el període: 49.217,05 €
Tipus d’interès: 1,38% fix
Comissions de cancel·lació anticipada: 0%
Operació 2: CAIXABANK

Import concedit: 182.575,74 Euros
Termini de venciment de l’operació: 25 d’octubre de 2021
Període de liquidació d’interessos i amortització: Trimestral
Reduccions previstes durant el període: 40.806,72 €
Tipus d’interès variable: EURIBOR (3 mesos) + 0,418%
Comissions de cancel·lació anticipada: 0%
Segon.- Comunicar la subscripció de les referides operacions de refinançament
a la Direcció General de Política Financera del Departament d’Economia i
Coneixement de la Generalitat de Catalunya, als efectes del que prescriu l’article 4 de
l’Ordre ECF/138/2007 sobre procediments en matèria de tutela financera dels ens
locals.
Tercer.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris per a l'execució del present acord.”
L’Alcaldessa explica que els interessos bancaris han tingut una considerable
baixa en aquests darrers anys i que, tot i les reticències inicials, finalment les entitats
bancàries han entrat a formular propostes als Ajuntaments per al refinançament
d’antics préstecs. Per aquest motiu, el Ministeri ha regulat els procediments per a la
subscripció de préstecs en substitució d’operacions anteriors de tal manera que
permetin la millora de les condicions de finançament sense modificar el termini de
venciment ni el capital subscrit. Per tant, únicament es proposa modificar el tipus
d’interés.
A continuació, intervé el Sr. Sergi Palomeras, el qual manifesta que,
efectivament, durant els anys 2010 i 2011 els préstecs es varen subscriure en unes
condicions molt més desfavorables que les actuals i que, per aquest motiu, manifesta
que el seu grup municipal votarà a favor de la proposta perquè representa un estalvi
important per a les arques municipals.
Sotmesa la proposta a votació, aquesta 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 s’abstenen.
9.- Precs i preguntes
.- Atorgada la paraula, el regidor Sr. Sergi Palomeras exposa que aquest estiu
s’estan produint moltes queixes per incivisme a la piscina municipal, sobretot en
determinades franges horàries. Pregunta si s’han previst actuacions específiques per
solucionar els problemes de convivència que generen aquestes conductes incíviques.
En segon lloc, el Sr. Palomeras pregunta sobre els mecanismes de control de
les persones empadronades que accedeixen a la piscina, tenint en compte que
semblen existir supòsits de frau.
En tercer lloc, el Sr. Palomeras es refereix a la presentació el proppassat 8 de
juliol del llibre Gent de l’Empordà de Joan Armangué al Centre de Cultura i Esbarjo del
nostre municipi. Exposa que, segons les informacions de la llibreria figuerenca que
organitzava l’acte, aquesta havia sol·licitat primerament l’ús d’un centre cívic municipal
per tal de portar-hi a terme l’acte i que, des de l’Ajuntament, se li notificà que havien de
pagar una quota de 80 € per a l’ús d’aquest local municipal. Manifesta que el nostre
municipi no va tan sobrat d’actes culturals com perquè no s’hagi de mesurar
prèviament l’exigència del pagament de la taxa indicada. Creu que, en aquest cas, es
tractava d’una publicació d’interès per al municipi perquè es refereix a persones
empordaneses, inclosa alguna del nostre municipi, i que per tant no calia exigir el
referit pagament.
Finalment, el regidor Sr. Palomeras demana com està el tema del transport
escolar entre els diversos centres d’ensenyament del municipi i, principalment, amb
l’institut d’ensenyament secundari per al proper curs escolar 2015-2016.

En relació a la primera qüestió plantejada, el regidor Sr. César González
respon al Sr. Palomeras que, tot i els incidents succeïts, no està havent problemes
excessius en l’ús de la piscina municipal durant el present estiu. Informa que ha estat
visitant aquest equipament esportiu diàriament en el transcurs de les dues darreres
setmanes i que, efectivament, ha pogut comprovar que hi han hagut alguns problemes
de convivència provocats per determinats usuaris. Explica que el passat 29 de juny es
reuní amb el coordinador esportiu i el dia 30 amb l’empresa concessionària d’aquest
equipament per tal de demanar-li més contundència. En el transcurs d’aquesta darrera
reunió, s’acorda la contractació per part de l’empresa d’un vigilant de seguretat. Aquest
ha iniciat la seva tasca el dia 7 de juliol perquè, amb anterioritat, hi va haver problemes
tècnics que impediren que comencés. Fins a aquesta data, foren els vigilants
municipals els que intervingueren per tal d’assegurar l’ordre i el civisme a la piscina
municipal. A partir del 9 de juliol, s’acordà amb SAFIS l’ampliació de l’horari del servei
de vigilància privat. Afirma que la situació ha millorat considerablement amb la
incorporació d’aquest guàrdia de seguretat.
En relació a la pregunta del Sr. Palomeras relativa al control dels empadronats i
no empadronats per a l’accés a la piscina, el Sr. González li respon que, efectivament,
existeix una picaresca en aquest àmbit. Sembla ésser que depèn de la persona que,
en cada moment, estigui exercint les funcions de vigilància a l’entrada d’aquest
equipament. No obstant, afirma que li consta que és un tema s’està treballant.
Pel que fa a la tercera qüestió plantejada pel Sr. Palomeras, l’Alcaldessa li
respon que, a l’igual que fa amb la resta de peticions per a l’ús de locals i equipaments
municipals, l’àrea municipal de cultura va respondre de manera automàtica a la petició
efectuada per a la presentació del llibre del Sr. Joan Armangué, tot exigint el pagament
del preu públic establert. Tot i que, efectivament, no fou el procediment més oportú,
l’Alcaldessa manifesta que hagués estat convenient que els sol·licitants, al rebre la
resposta municipal, s’haguessin posat en contacte amb l’Ajuntament per tal de
sol·licitar l’aplicació de la bonificació, d’acord amb les característiques de l’acte i tal
com contempla la mateixa ordenança fiscal. Per altra banda, l’Alcaldessa reconeix
que, des de l’Ajuntament, s’hauria d’haver tingut més cura a l’hora de donar resposta a
la petició i, d’aquesta manera, s’hagués pogut evitar que anessin a un altre local.
En relació a la pregunta relativa al transport escolar, l’Alcaldessa respon al Sr.
Palomeras que aquest servei es presta a través del Consell Comarcal de l’Alt Empordà
pel que fa als centres de primària. En relació al transport al centre de secundària,
explica que és un tema que s’està treballant. Ara fa dos anys, es va intentar establir un
sistema de transport suportat pel mateix municipi, amb l’ajut dels pares i mares de
l’alumnat, però no s’acabà assolint el número mínim d’usuaris. Informa que, juntament
amb el Consell Comarcal, FISERSA i els serveis territorials de transport de la
Generalitat, s’està estudiant una reordenació del servei de transport municipal i, dins
d’aquest, del transport escolar. En aquest sentit, es preveu arribar a una proposta que
permeti una optimització dels recursos que actualment ofereixen l’empresa
plurimunicipal FISERSA i l’empresa TEISA que és la que té al seu càrrec el transport
regular de viatgers que passa per Vilafant.
La regidora Sra. Maria Vidal pregunta si aquesta proposta estarà operativa per
al proper curs escolar o si, pel contrari, cal pensar en una solució a més llarg termini.
L’Alcaldessa li respon que la posta en funcionament de la reordenació del
transport municipal és impossible per a l’inici del curs escolar 2015-2016. Informa que
hi havia una proposta molt treballada, la qual es formulà abans de la finalització del
passat mandat municipal, però l’Ajuntament de Figueres no hi va estar d’acord perquè
representava una reestructuració molt important del seu servei de transport municipal.
L’Alcaldessa informa que avui mateix ha mantingut una reunió amb el gerent de
FISERSA i han acordat reobrir aquest tema i tornar-lo a treballar. No obstant, no serà
possible tenir-lo a punt per a l’inici del proper curs escolar.

.- Atorgada la paraula, intervé la regidora Sra. Montse Ricart per manifestar que
ha rebut diverses queixes relatives a regs d’aspersió de zones verdes municipals que
no estan suficientment ben regulats i, en conseqüència, acaben mullant altres indrets
de la via pública o particulars. En concret, es refereix a un reg existent a la Plaça de
les hores i a un altre situat a la zona verda ubicada sota les vivendes de protecció
oficial. Demana que la brigada de jardineria intervingui per regular-los i, d’aquesta
manera, evitar que es malbarati aigua de la xarxa municipal.
Per altra banda, la Sra. Ricart fa referència al mirall situat a la cruïlla dels
Carrers Nord i Olot, el qual ha estat trencat arrel d’una bretolada. Demana que pugui
reparar-se urgentment perquè és un mirall que fa molt servei als conductors.
El Tinent d’Alcalde Sr. Francisco Javier Marin respon a la Sra. Ricart, pel que fa
al tema dels aspersors, que ja està al cas d’aquestes deficiències i que, apart dels dos
indrets assenyalats a la seva pregunta, també en té dos altres més de detectats, un a
la urbanització d’El Parc i un altre al nucli antic. Tots ells seran objecte de reparació
per part de la brigada de jardineria.
En relació al tema del mirall trencat, el Sr. Marin respon que en té coneixement
d’un que hi havia al Dispensari i del que ja s’ha demanat la reposició. Pel que fa al
situat a la cruïlla dels Carrers Nord i Olot, també proper al Dispensari, se’n informarà i
procurarà solucionar-ho amb la major promptitud possible.
.- Atorgada la paraula, intervé el regidor Sr. Cristian Ceballos, el qual manifesta
que, amb motiu de la celebració de la jornada Mulla’t per l’esclerosi múltiple a la
piscina municipal el 12 de juliol, la qual fou objecte d’una moció plenària municipal de
suport, s’exigí el pagament de l’entrada a diverses persones empadronades a Vilafant,
contràriament al que s’acordà per part del Ple municipal. Demana per què es produí
aquesta situació, quin procediment s’havia establert per a l’entrada a la piscina i si hi
va haver un diferent tractament en funció de la franja horària.
El regidor Sr. César González respon al Sr. Ceballos que ell va anar a la
piscina a la tarda i que no va tenir cap problema per entrar-hi gratuïtament.
Tot seguit, intervé la regidora Sra. Montse Ricart per manifestar que ella hi va
accedir a dos quarts d’una del migdia, que va preguntar a la persona que hi havia a
l’entrada sobre aquesta qüestió i que, tot i així, va haver de pagar. A la vegada,
diverses persones empadronades a Vilafant que hi havia a la cua, abans i després
d’ella, hagueren de pagar. Demana quines instruccions s’havien donat a l’empresa.
L’Alcaldessa li respon que no tenia constància que s’hagués produït aquesta
qüestió i que ella accedí a la piscina a primera hora del matí sense cap mena de
problema. Explica que s’havien donat les oportunes instruccions als responsables de
la piscina municipal per tal d’aplicar l’acord plenari. A la vista d’aquest incompliment,
afirma que preguntarà a l’empresa perquè no es donà compliment a les instruccions
formulades.
.- Atorgada la paraula, intervé el Sr. José Francisco Parra, el qual insisteix, a
l’igual que havia fet en anteriors ocasions, amb la necessitat que els solars sense
edificar estiguin nets de brutícia i deixalles per tal d’evitar possible incendis en aquest
període estival, especialment tenint en compte les circumstàncies climàtiques
d’enguany. Manifesta que n’ha detectat alguns de molt bruts situats prop de l’autopista.
Recorda que avui mateix hi hagut un incendi al terme municipal de Port Bou i que, per
tant, no pot menysprear-se el risc d’incendi que existeix a l’actualitat. Diu que sempre
podran evitar-se mals majors si es fa una adequada tasca de prevenció.
L’Alcaldessa respon al Sr. Parra que haurà pogut constatar a través dels
Decrets de l’Alcaldia dictats al llarg de les darreres setmanes que, a l’igual que es fa
any rere any, l’Ajuntament ha portat a terme la corresponent campanya de requeriment
als titulars de solars perquè portin a terme la seva neteja. Recorda que, en tots aquells
supòsits que aquests no han executat els treballs, els mateixos han estat realitzats

subsidiàriament per part de l’Ajuntament amb la despesa a càrrec dels obligats. Pel
que fa a l’autopista, informa que l’empresa Abertis ha portat a terme la neteja de les
vores d’aquesta via, principalment a la part que limita amb el corriol, tal com ha pogut
constatar la mateixa brigada municipal que hi passà posteriorment. Tot i així, afirma
que aquestes vores no estan en les millors condicions. Només han netejat la part de
baix de les mateixes, mentre que la part de dalt continua estant molt bruta i seca. Per
aquest motiu, l’Alcaldessa afirma que continuarà insistint en aquesta matèria.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 20,50 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA
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