
 
 

ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DEL DIA 2 DE DESEMBRE 
DE 2022 

 
Identificació de la sessió:  
Núm.  PLE2022000014  
Caràcter: Sessió Extraordinària 
Data: 2 de desembre de 2022 
Hora d’inici: 19:00 h 
Hora de fi: 19:30 h 
Lloc: sala de plens 
 
Assistents:  
Robert Mundet Anglada (JxC), alcalde 
Regidors/es: 
Joan Casabó Fuguet (JxC)  
Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Lourdes Martín Toro (JxC), no vota per incompatibilitat 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC)  
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  
 
Ignacio López Salvador, secretari 
 
Absents: 
Carla Matilla Rubirola (JxC) 
Sílvia Soliguer Fernández (ERC)  
Meritxell Rabionet Frigola (ERC)   
 
ORDRE DEL DIA: 
 
1.- NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE LA VILA A ALFONS MARTÍN FONT 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
Havent comprovat el quòrum d’assistència necessària establert a l’article 90.1 del 
Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, l’alcalde declara oberta 
la sessió. 
 
1.- NOMENAMENT FILL ADOPTIU DE LA VILA A ALFONS MARTÍN FONT 
 
ANTECEDENTS DE FET 
 



 
 
Vist el decret d’alcaldia número 2022/2313 de data 26 d’octubre de 2022 pel qual es 
disposa l’obertura d’expedient de nomenament de fill adoptiu de Cassà de la Selva al 
senyor Alfons Martín Font i de nomenament d’Instructora la senyora Núria Salvans, 
regidora de Serveis Socials, Salut i Ciutadania i secretària a la senyora 

, arxivera municipal. 
 
Vist que l’article 6 del reglament municipal d’honors i distincions de Cassà de la Selva 
disposa que el nomenament de Fill/a Adoptiu/va de la Vila tan sols podrà recaure en 
persones físiques o jurídiques que hagin nascut o tinguin al seu domicili social 
respectivament fora de Cassà de la Selva. 
 
Vist que Alfons Martín i Font va néixer circumstancialment a Girona el 27 de febrer de 
1948, tot i que el lloc de residència de la família era Llagostera, i que l’any 1959 va 
passar a residir a Cassà de la Selva procedent de Llagostera.  
 
Vist que en el mateix article 6 del reglament municipal d’honors i distincions de Cassà 
de la Selva disposa que el candidat de manera continuada s'ha d’haver dedicat a 
promoure el bé del municipi de Cassà de la Selva o hagin fet de Cassà de la Selva 
objecte d'especials estudis, investigacions o manifestacions artístiques. 
 
Vist l’informe de Núria Salvans i Pérez, regidora de Serveis Socials, Salut i Ciutadania, 
i instructora de l’expedient de data 14 de novembre de 2022 que copiat literalment diu “ 
 
Que el senyor Alfons Martín i Font amb la seva tasca encomiable de voluntariat està 
visibilitzant la implicació de la ciutadania en la promoció de la solidaritat i l’assoliment 
del bé comú. Des de fa més de deu anys està fent una tasca lloable de voluntariat amb 
els/les malalts/es oncològics i les seves famílies. Va ser fundador de la delegació de 
l’Oncolliga a Cassà de la Selva (es va constituir oficialment el 3 d’octubre de 2012) al 
costat de tres voluntaris/àries més i la seva tasca de voluntarietat s’ha articulat 
sobretot des d’aquesta entitat. Està fent una feina immensa, sempre disposat a donar 
un cop de mà als veïns i veïnes del poble que malauradament passen per un càncer. 
Així com als seus familiars, sovint els grans oblidats. Ha ajudat a apropar l’entitat al 
poble donant a conèixer els serveis assistencials de l’Oncolliga, distribuint material 
ortopèdic a les famílies i organitzant xerrades enfocades a la prevenció de la malaltia. 
Moltes de les accions de suport que du a terme la delegació venen derivades del 
Centre d’Atenció Primària (CAP), amb qui manté una relació fluïda i estreta per tal de 
que ningú quedi desatès. És un referent a qui si adrecen les persones que estan en un 
moment especialment vulnerable i que necessiten un testimoni positiu. En l’actualitat el 
senyor Alfons Martín atén diàriament cinc o sis consultes telefòniques i les visites 
domiciliàries tenen una freqüència setmanal. La seva tasca com a voluntari ha anat 
des del principi molt més enllà. Proper i empàtic, s’involucra personalment amb 
cadascuna de les persones que necessiten suport en aquests moments tan difícils, 
visitant-les al seu domicili o a l’hospital. Les escolta, les acompanya, les orienta, 
comparteix amb elles la seva experiència viscuda en primera persona. Com a voluntari 
testimonial, coneix de prop els problemes físics i emocionals que sorgeixen durant el 
procés oncològic i pot aportar la seva experiència. Un suport diferent del que pot oferir 
un professional, però molt útil per ajudar la persona afectada a adaptar-se a la nova 
situació.   
Els veïns i veïnes de Cassà també van ser els primers amb qui l’Alfons va compartir la 
dieta alcalina personalitzada que ell mateix ha anat definint amb el pas de temps. 



 
 
Gràcies al seu esforç amb el pas dels anys ha anat ampliant l’equip de col·laboradors 
fins arribar a comptar amb més de vint voluntaris i voluntàries que donen un cop de mà 
en l’organització d’activitats solidàries que s’organitzen per recaptar fons. 
Simultàniament a aquesta tasca amb Oncolliga Girona el senyor Alfons Martín, 
participa activament en altres entitats solidàries del nostre poble en suport i ajuda a les 
persones més vulnerables per exemple, com a voluntari  a Cáritas Cassà 
desenvolupant diferents tasques entre elles la de logística en el magatzem que 
aquesta entitat te al nostre poble   i  amb el Banc dels Aliments en les seves 
campanyes de recollida d’aliments i altres serveis.” 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Reglament municipal d’honors i distincions publicat en el BOP número 185 de 27 de 
setembre de 2022. 
 
Per tot l’exposat, S’ACORDA: 
 
PRIMER.- Nomenar al senyor Alfons Martín Font fill adoptiu de la vila. 
 
SEGON.- Lliurar al senyor Alfons Martín Font un diploma de l’esmentat honor i 
distinció. 
 
TERCER.- Incloure el senyor Alfons Martín Font en el registre municipal d’honors i 
distincions. 
 
QUART.- Notificar a l’interessat el present acord. 
 
INTERVENCIONS: Núria Salvans, Martí Vallès, Marià Montsuñer i l’alcalde. 
 
VOTACIONS 
 
A FAVOR (13): 

Robert Mundet Anglada (JxC) 
 Joan Casabó Fuguet (JxC)  

Sílvia Martí Suñer (JxC)  
Christian Cortés de la Fuente (JxC)  
Núria Salvans Pérez (JxC) 
Joan Ignasi Gispert Lloveras (JxC) 
Marià Montsuñer González (PSC) 
Martí Vallès Prats (ERC) 
Pau Presas Bertran (ERC) 
Josep Ferrer Serra (ERC) 
Sílvia Simon Rabaseda (ERC)  
Joan Cañigueral Casellas (ERC)  
Helga Nuell Turon (ERC)  

 
RESULTAT: APROVAT PER UNANIMITAT 
 
L’alcalde fa entrega del diploma i la medalla al Sr. Alfons Martín i Font i li cedeix la 
paraula el qual expressa el seu agraïment pel nomenament rebut. 
 



 
 
L’alcalde aixeca la sessió, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta. 
 
Datat i signat electrònicament, 
 




