Ref.: 13/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 18 de juny de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 20 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Francesc Gaspar i López, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Francisco Javier Marin i Estany (Tinents d’Alcalde), Sr. Xavier
Garcia i Rodríguez (Regidor).
Oient: Assisteix com a regidor delegat de serveis el Sr. César González i Crespo.
Secretari: Josep Maria Cortada i Puig
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
oberta la sessió.
Extrem primer.- Constitució de la Junta de Govern Local
Atès que correspon la constitució de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Vilafant, la qual s’ha d’integrar amb l’alcaldessa i quatre regidors nomenats i
separats lliurament per la mateixa alcaldessa, i
En compliment del Decret de l’Alcaldia de data 15 de juny d’enguany de
nomenament del Sr. Francesc Gaspar i López, la Sra. Marisa Resta i Buxeda, el Sr.
Francisco Javier Marin i Estany, i el Sr. Xavier Garcia i Rodríguez com a membres de
la Junta de Govern Local;
L’alcaldessa Sra. Consol Cantenys i Arbolí, el Sr. Francesc Gaspar i López, la
Sra. Marisa Resta i Buxeda, el Sr. Francisco Javier Marin i Estany, i el Sr. Xavier
Garcia i Rodríguez, tots ells assistents a la present sessió, acorden constituir-se en la
Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Vilafant.

Extrem segon.- Determinació de la periodicitat de les sessions de la Junta de
Govern Local
Atès el que disposa l’article 46, 1 de la LLei 7/1985 reguladora de les Bases de
Règim Local, en relació a la necessitat de preestablir el règim de sessions ordinàries
dels òrgans col·legiats de les entitats locals;
La Junta de Govern Local, amb el fot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament
de Vilafant tindran una periodicitat quinzenal.
Segon.- Aquestes sessions ordinàries es celebraran els dimecres, a les 20
hores.
Extrem tercer.- Aprovació de despeses

2.1 .- Aprovació de la relació de factures.- Expedient núm. 225/2015
Vista la relació de factures de creditors, Expedient núm. 225/2015, per import
de 87.846,61 € (Vuitanta-set mil vuit-cents quaranta-sis euros amb seixanta-un
cèntims), que han estat verificades i informades favorablement per Intervenció, la
Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents, adopta
l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.2.- Aprovació de la relació de despeses pagades per la Caixa de la Corporació
Vista la relació de les despeses pagades per la Caixa de la Corporació des de
la darrera reunió de la Junta de Govern Local, per import total de 2.706,56 € (Dos mil
set-cents sis euros amb cinquanta-sis cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot
favorable de la totalitat dels assistents, adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.3.- Proposta de despesa núm. 101/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de dos seients per a gronxalor
infantil, amb la finalitat de reposar una part del mobiliari urbà de els zones verdes
municipals, els quals seran subministrats per l’empresa Benito Urban pel preu de
427,37 € (Quatre-cents vint-i-set euros amb trenta-set cèntims), IVA inclòs.
2.4.- Proposta de despesa núm. 102/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent als treballs de canvi d’escomeses de la xarxa
de subministrament d’aigua potable a la banda dreta del Carrer Almogàvers, previstos
a la 2ª Fase del Pla de millores del contracte-programa subscrit amb FISERSA, els
quals es portaran a terme per part d’aquesta empresa plurimunicipal, pel preu de
8.570,43 € (Vuit mil cinc-cents setanta euros amb quaranta-tres cèntims), IVA inclòs.
2.5.- Proposta de despesa núm. 103/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent als treballs de canvi de canonada i
d’escomeses de la xarxa de subministrament d’aigua potable a la banda esquerra del
Carrer Almogàvers, previstos a la 1ª Fase del Pla de millores del contracte-programa
subscrit amb FISERSA, els quals es portaran a terme per part d’aquesta empresa
plurimunicipal, pel preu de 14.440,45 € (Catorze mil quatre-cents quaranta euros amb
quaranta-cinc cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 104/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de mobiliari urbà i jocs infantils
per a la millora de la zona verda de la Plaça Rajolers del nucli antic, els quals seran
subministrats per part de l’empresa Benito Urban, pel preu de 4,821,61 € (Quatre mil
vuit-cents vint-i-un euros amb seixanta-un cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 105/2015:

La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició d’una desbrossadora model
FS70R-CE per a la brigada de jardineria, la qual serà subministrada per part de
l’empresa Planas Maquinària i Serveis, S.L.U., pel preu de 323,42 € (Tres-cents vint-itres euros amb quaranta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 106/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de pintura plàstica per a
exteriors per a pintar la tanca perimetral interior del camp d’esports municipal, la qual
serà subministrada per part de l’empresa Hiperdecoració pel preu de 339,96 € (Trescents trenta-nou euros amb noranta-sis cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 107/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de cinc bidons de 25 Kgs. de
pintura viària de trànsit (de color blanc) per al repintat de vials del nucli antic, la qual
serà subministrada per part de l’empresa Pintures L’Albera pel preu de 517,60 € (Cinccents disset euros amb seixanta cèntims), IVA inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 108/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’adquisició de 5 Kgs. de producte SimularV
0,5 g per al tractament del mosquit tigre, el qual serà subministrat per part de
l’empresa Agro Salvi pel preu de 476,44 € (Quatre-cents setanta-sis euros amb
quaranta-quatre cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 109/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la reparació del ferm del camí de la palla i
d’un camí a la granja pimentel, la qual serà portada a terme per l’empresa Excavacions
Llobet i fills, S.L. pel preu de 1.409,65 € (Mil quatre-cents nou euros amb seixanta-cinc
cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 110/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a la reparació del ferm del camins de la
piscina, dos camins paral·lels a l’AVE, de la passera del Manol i davant del cementiri
municipal, la qual serà portada a terme per l’empresa Excavacions i Transports Punt 3,
pel preu de 1.609,30 € (Mil sis-cents nou euros amb trenta cèntims), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 111/2015:

La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar la despesa corresponent a l’assegurança per mal temps de les
actuacions programades als Vespres Musicals de l’estiu 2015, la qual serà concertada
amb la companyia Maphre, pel preu de 451,14 € (Quatre-cents cinquanta-un euros
amb catorze cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 112/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar diverses despeses corresponents al manteniment del camp d’esports
municipal, les quals seran satisfetes al club esportiu Atlètic Club Vilafant en virtut del
conveni que té subscrit amb el nostre Ajuntament per a la realització d’aquestes
tasques, per un import total de 90,31 € (Noranta-un euros amb trenta-un cèntims).
2.15.- Proposta de despesa núm. 113/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar diverses despeses corresponents al lloguer de dues cabines de WC
per a la celebració dels Vespres Musicals de l’estiu d’enguany, les quals seran
subministrades per part de l’empresa Poly-Klyn pel preu de 437,75 € (Quatre-cents
trenta-set euros amb setanta-cinc cèntims).
2.16.- Proposta de despesa núm. 114/2015:
La Junta de Govern Local, examinada la proposta de despesa efectuada i el
corresponent informe d’intervenció, adopta el següent ACORD, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents:
Aprovar diverses despeses corresponents al lloguer de l’equip de so i llum per
a la celebració dels concerts dels dies 10 i 17 de juliol dels Vespres Musicals de l’estiu
d’enguany, els quals seran subministrats per part de l’empresa FEC So & Llum pel
preu de 2.904 € (Dos mil nou-cents quatre euros).

Extrem tercer.- Llicències municipals d’obres
3.1.- Concessió d’una llicència d’obres al Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya per a la realització de les obres d’infraestructures
necessàries a la col·locació de dos mòduls prefabricats a l’Institut d’Ensenyament
Secundari de Vilafant (Expedient núm. 2015/60)
Vist que per part del Sr. Albert Bayot Fuertes, en nom i representació dels
Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, ha
estat presentada una sol·licitud de llicència d’obres (Expedient núm. 2015/60) per a la
realització de l’obra civil corresponent a la fonamentació i connexió de serveis per
poder implantar un mòdul prefabricat de 330 m² (format per quatre aules, dos
despatxos i dos paquets de serveis sanitaris) a l’Institut d’Ensenyament Secundari de
Vilafant, situat al Carrer Pla de l’Estany núm. 3.
Vist el caràcter provisional d’aquestes obres, les quals han d’ésser substituïdes
per la construcció definitiva de l’Institut de Vilafant.
Vist l’informe favorable de l’Arquitecta municipal.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya
la llicència d’obres per a la realització de l’obra civil corresponent a la fonamentació i
connexió de serveis per a la implantació d’un mòdul prefabricat de 330 m² (format per
quatre aules, dos despatxos i dos paquets de serveis sanitaris) a l’Institut
d’Ensenyament Secundari de Vilafant, situat al Carrer Pla de l’Estany núm. 3; d’acord
amb la següent condició:
Les infraestructures executades hauran d’ésser retirades quan entri en
funcionament el nou i definitiu equipament de l’Institut d’Ensenyament Secundari de
Vilafant.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) Qüestionari estadístic degudament formalitzat.
b) Fotocòpia de l’alta d’activitat del contractista a la nostra població.
c) Document d’acceptació, signat per un gestor autoritzat, que garanteixi la
correcta destinació dels residus de construcció separats per tipus (Ha de constar el
constar el codi del gestor i el domicili de l’obra).
d) Aval de 1.920,38 € (Mil nou-cents vint euros amb trenta-vuit cèntims) per tal
de garantir la gestió dels residus de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

3.2.- Concessió a la Sra. Josefina Trayter Carbó d’una llicència d’obres per a la
rehabilitació d’una edificació existent de dos habitatges al Carrer Llers núm. 2
(Expedient núm. 2015/37)
Vist que per part de la Sra. Josefina Trayter Carbó, amb NIF núm. xxxxxx, ha
estat presentada una sol·licitud de llicència d’obres (Expedient núm. 2015/37) per a la
rehabilitació d’un edifici de dos habitatges i local en planta baixa al Carrer Llers núm. 2.
Vistos els informes favorable de l’Arquitecta municipal i del Secretari interventor
d’aquest Ajuntament.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Sra. Josefina Trayter Carbó, amb NIF núm. xxxxxx, la
llicència d’obres corresponent a la rehabilitació d’un edifici de dos habitatges i un local
en planta baixa al Carrer Llers núm. 2 (Expedient núm. 2015/37); d’acord amb les
següents condicions:
1.- Es construiran la vorada, la vorera i els serveis urbans soterrats a tot el llarg
de la façana.
2.- Es respectaran els criteris estètics fixats per la normativa de condicions
estètiques de l’article 27 de les normes urbanístiques generals.
3.- Les mitgeres que quedin vistes es tractaran amb acabat de façana.
4.- La provisió d’espai és únicament per a una plataforma elevadora vertical,
segons el Decret d’Habitabilitat.
5.- Una vegada hagin finalitzat les obres, caldrà actualitzar les dades de l’edifici
al Cadastre de Béns Immobles de naturalesa urbana.
Segon.- Amb caràcter previ a l’inici de les obres, caldrà presentar el següent:
a) Projecte executiu visat.
b) Certificat del tècnic redactor conforme el projecte executiu s’ajusta al
projecte bàsic objecte de la present llicència.
c) Aval de 1.377,42 € (Mil tres-cents setanta-set euros amb quaranta-dos
cèntims) per tal de garantir la gestió dels residus de la construcció.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem quart.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat al Sr. xxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxx (R.E. 832/2015) tot sol·licitant la
concessió de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la
modalitat de titular conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel Departament
de Benestar Social i Família.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del 37 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, el sol·licitant supera el
barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat, la qual cosa és requisit
indispensable perquè pugui ésser-li concedida la targeta.
Vist el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
Ates que concorren en el sol·licitant els requisits legals per obtenir la targeta
d’aparcament individual per a persones amb disminució física.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxx la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució física, en la modalitat de conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Extrem cinquè.- Denegació de la sol·licitud d’una targeta d’aparcament per a
persones amb disminució sol·licitada pel Sr. xxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxx (R.E. 909/2015) sol·licitant la concessió
de targeta la d’aparcament per a persones amb disminució, amb la modalitat de titular
no conductor, mitjançant l’imprès normalitzat facilitat pel Departament de Benestar
Social i Família, en benefici del seu fill xxxxxx.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Servei d’Atenció a les Persones dels Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que el fill té un grau de discapacitat del 85 %.
Vist que, d’acord amb el contingut d’aquesta resolució, el fill del sol·licitant no
supera el barem que determina l’existència de dificultats de mobilitat, la qual cosa és
requisit indispensable perquè pugui ésser-li concedida la targeta.
Vist el que estableix el Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta
d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el
desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar al Sr. xxxxxx la sol·licitud de targeta d’aparcament per a
persones amb disminució, amb la modalitat de titular no conductor, en benefici del seu
fill xxxxxx tenint en compte que aquest no supera el barem que determina l’existència
de dificultats de mobilitat..
Segon.- Notificar l’anterior resolució a l’interessat.

Extrem sisè.- Autoritzacions de permisos de personal

Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
de vacances i de permisos per assumptes propis, assistència mèdica i altres permisos
per afers particulars del personal.
Atès que les sol·licituds presentades han estat informades favorablement, al quedar
degudament cobertes les necessitats del serveis municipals.
Vistos els articles 148 i següents del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del personal al servei dels ens locals,
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
ACORDA:
Autoritzar els permisos, d’acord amb les sol·licituds presentades, que comprèn els
escrits registre d’entrada números 469/2015 a 563/2015.

Extrem setè.- Acord d’habilitació a Xavi Brugat Fusteria, S.L.U. per a l’exercici de
l’activitat de taller de fusteria al local situat a la Ronda Pirineus núm. 18 de
Vilafant a l’haver donat compliment al tràmit de control ambiental inicial
(Expedient núm. 16/2006)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 6 de setembre de 2006,
atorgà a Xavi Brugat Fusteria, S.L.U., amb NIF núm. xxxxxx, una llicència per a
l’obertura d’un local dedicat a taller de fusteria, situat a la Ronda Pirineus núm. 18 de
la nostra localitat, amb referència cadastral 6677908DG9767N0001 (Expedient núm.
16/2006).
Vist que aquesta activitat estava inclosa dins l’Annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprovava el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i
s’adaptaven els seus annexos.
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la mateixa, mitjançant certificat emès
pel tècnic director del projecte, i al compliment dels requisits exigibles i de les mesures
correctores proposades a l’informe del servei tècnic.
Vist que l’enginyer tècnic municipal, en data 5 de juny de 2015, ha informat que
la instal·lació s’ajusta al projecte presentat i que compleix els requeriments ambientals
exigibles, per la qual cosa pot iniciar-se l’exercici de l’activitat.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control de les activitats, pel que fa al control de les activitats sotmeses a
comunicació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Habilitar a Xavi Brugat Fusteria, S.L.U., amb NIF núm. xxxxxx, per a
l’exercici de l’activitat de local dedicat a taller de fusteria, situat a la Ronda Pirineus
núm. 18 de la nostra localitat, d’acord amb la llicència concedida per la Junta de
Govern Local de data 6 de setembre de 2006, a l’haver-se verificat el compliment de
les condicions de la llicència a través de la corresponent acta de comprovació
(Expedient núm. 16/2006).
Segon.- Establir, d’acord amb l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control de les activitats, que la referida activitat sigui sotmesa al règim
d’autocontrols periòdics, el resultat dels quals es verificarà d’acord amb el que
estableixi l’ordenança municipal.
Tercer.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de les
dades cadastrals de l’immoble on s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial de cadastre a Girona (Caldrà
portar omplert el model núm. 903N de modificació d’usos cadastrals).
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.

Extrem vuitè.- Acord d’habilitació a Agrícola Duran Equipaments, S.L. per a
l’exercici de l’activitat de venda i exposició de maquinària agrícola al local situat
a la Carretera de Besalú-Roses (N260) núm. 20 de Vilafant a l’haver donat
compliment al tràmit de control ambiental inicial (Expedient núm. 29/2007)
Vist que la Junta de Govern Local, en sessió de data 5 de desembre de 2007,
atorgà a Agrícola Duran Equipaments, S.L., amb NIF núm. xxxxxx, una llicència per a
l’obertura d’un local dedicat a venda i exposició de maquinària agrícola, situat a la
Carretera de Besalú-Roses (N260) núm. 20 de la nostra localitat, amb referència
cadastral 5888961 (Expedient núm. 29/2007).
Vist que aquesta activitat estava inclosa dins l’Annex III del Decret 136/1999,
de 18 de maig, pel qual s’aprovava el Reglament general de desplegament de la Llei
3/1998, de 27 de febrer, d’intervenció integral de l’administració ambiental i
s’adaptaven els seus annexos.
Vist que l’esmentat acord condicionà l’efectivitat de la llicència a la justificació
de l’adequació de l’activitat i de les instal·lacions a la mateixa, mitjançant certificat emès
pel tècnic director del projecte, i al compliment dels requisits exigibles i de les mesures
correctores proposades a l’informe del servei tècnic.
Vist que l’enginyer tècnic municipal, en data 5 de juny de 2015, ha informat que
la instal·lació s’ajusta al projecte presentat i que compleix els requeriments ambientals
exigibles, per la qual cosa pot iniciar-se l’exercici de l’activitat.
Vist el que disposa l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de
prevenció i control de les activitats, pel que fa al control de les activitats sotmeses a
comunicació.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Habilitar a Agrícola Duran Equipaments, S.L., amb NIF núm. xxxxxx,
per a l’exercici de l’activitat de venda i exposició de maquinària agrícola, situat a la
Carretera de Besalú-Roses (N260) núm. 20 de la nostra localitat, d’acord amb la
llicència concedida per la Junta de Govern Local de data 5 de desembre de 2007, a
l’haver-se verificat el compliment de les condicions de la llicència a través de la
corresponent acta de comprovació (Expedient núm. 29/2007).
Segon.- Establir, d’acord amb l’article 73 de la Llei 20/2009, del 4 de desembre,
de prevenció i control de les activitats, que la referida activitat sigui sotmesa al règim
d’autocontrols periòdics, el resultat dels quals es verificarà d’acord amb el que
estableixi l’ordenança municipal.
Tercer.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de les
dades cadastrals de l’immoble on s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial de cadastre a Girona (Caldrà
portar omplert el model núm. 903N de modificació d’usos cadastrals).
Quart.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem novè.- Concessió a Catena Empordà, S.L. d’una llicència municipal per a
l’ocupació de la via pública del Bar-restaurant L’Arengada amb taules i cadires
durant 2015
Vista la sol·licitud presentada per Catena Empordà, S.L., amb NIF núm. xxxxxx,
per tal que li sigui concedida la llicència municipal per a l’ocupació de 10 m² de la via
pública situada al vial de serveis de la Carretera de Besalú-Roses (N260) núm. 11 amb
taules i cadires del Bar-Restaurant L’Arengada durant el període comprès entre el l’1 de

juny i el 15 de novembre de la present anualitat, a excepció dels dies 2,9,15,16,23 i 30
d’agost i 6 i 13 de setembre.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’han portat a terme les
comprovacions oportunes i s’ha emès el corresponent informe en relació a l’ocupació
sol·licitada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a Catena Empordà, S.L., amb NIF núm. xxxxxx, la llicència
municipal per a l’ocupació d’una superfície de 10 m² de la via pública situada al vial de
serveis de la Carretera de Besalú-Roses (N260) núm. 11 amb taules i cadires del BarRestaurant L’Arengada durant el període comprès entre el l’1 de juny i el 15 de
novembre de la present anualitat, a excepció dels dies 2,9,15,16,23 i 30 d’agost i 6 i 13
de setembre, d’acord amb les següents condicions:
a) L’espai de la vorera ha de romandre completament lliure per al pas de vianants.
b) L’espai de la terrassa estarà completament protegit en tot el seu perímetre,
excepte el costat de la vorera, per evitar l’accés a la via pública.
c) Es protegiran els laterals amb jardineres o baranes per tal de delimitar la zona
de la terrassa.
d) L’horari de funcionament serà, com a màxim, des de les 8 del matí fins a les 10
de la nit, hora en que la terrassa haurà de quedar desmuntada.
Segon.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’ocupació de via pública
autoritzada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem desè.- Concessió a la Sra. Elisabet Rodríguez Macarro d’una llicència
municipal per a l’ocupació de la via pública de l’establiment Nova Fleca amb taules
i cadires durant 2015
Vista la sol·licitud presentada per la Sra. Elisabet Rodríguez Macarro, amb NIF
núm. xxxxxx, per tal que li sigui concedida la llicència municipal per a l’ocupació de 18 m²
de la via pública situada al Carrer Requesens núm. 21 amb taules i cadires de
l’establiment Nova Fleca durant el període comprès entre el l’1 de gener i el 31 de
desembre de la present anualitat.
Vist que, per part dels serveis tècnics municipals, s’han portat a terme les
comprovacions oportunes i s’ha emès el corresponent informe en relació a l’ocupació
sol·licitada.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. Elisabet Rodríguez Macarro, amb NIF núm. xxxxxx, la
llicència municipal per a l’ocupació d’una superfície de 18 m² de la via pública situada al
Carrer Requesens núm. 21 amb taules i cadires de l’establiment Nova Fleca durant el
període comprès entre el l’1 de gener i el 31 de desembre de la present anualitat, d’acord
amb les següents condicions:
a) L’espai de la vorera ha de romandre completament lliure per al pas de vianants.
b) L’espai de la terrassa estarà completament protegit en tot el seu perímetre,
excepte el costat de la vorera, per evitar l’accés a la via pública.
c) Es protegiran els laterals amb jardineres o baranes per tal de delimitar la zona
de la terrassa.
d) L’horari de funcionament serà, com a màxim, des de les 8 del matí fins a les 10
de la nit, hora en que la terrassa haurà de quedar desmuntada.

Segon.- Portar a terme la liquidació de la taxa per la utilització privativa o
l’aprofitament especial del domini públic local corresponent a l’ocupació de via pública
autoritzada.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l’execució del present acord.
Extrem onzè.- Denegació de la sol·licitud efectuada per ADIF per a l’exempció de
pagament de l’IBI corresponent a la parcel·la de referència cadastral
17235A01001490001AI
Vist que per part de la Subdirecció d’Administració de l’Administrador de
Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) ha estat sol·licitada al nostre Ajuntament (R.E.
núm. 856/2015) l’exempció del pagament de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) de
l’any 2015 corresponent a l’edifici situat a la parcel·la de referència cadastral
17234A001001490001AI.
Vist que ADIF al·lega en el seu escrit que l’objecte tributari es configura com un
edifici tècnic dins de l’estació de ferrocarril d’alta velocitat d’ADIF a Vilafant, el qual
resulta indispensable per a l’explotació de la línia ferroviària.
Vist que ADIF al·lega que és d’aplicació l’article 62, g) del text refós de la Llei
reguladora de les Hisendes locals, el qual considera exempts de pagament de l’IBI als
terrenys ocupats per les línies de ferrocarril i els edificis enclavats en els mateixos
terrenys, “que estiguin dedicats a estacions, magatzems o a qualsevol altre servei
indispensable per a l’explotació d’aquestes línies”.
Vist que, d’acord amb la visita d’inspecció realitzada pels serveis tècnics
municipals, s’ha constatat que l’edifici ubicat a la parcel·la de referència cadastral
17234A001001490001AI està situat a aproximadament set-cents cinquanta metres de
l’estació de ferrocarril d’alta velocitat.
Vist que ADIF no ha acreditat que el destí d’aquest edifici sigui indispensable
per a l’explotació de la línia ferroviària d’alta velocitat Madrid-Saragossa-BarcelonaFrontera francesa.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Denegar la petició efectuada per l’Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (ADIF) perquè li sigui reconeguda l’exempció del pagament de l’Impost
sobre Béns Immobles (IBI) de l’any 2015 corresponent a l’edificació situada a la
parcel·la de referència cadastral 17234A001001490001AI
Segon.- Autoritzar l’Alcaldessa Presidenta perquè porti a terme tots aquells
actes i gestions que siguin necessaris a l’execució de l’anterior acord.
Extrem dotzè.- Autoritzacions a diverses associacions per a l’ús de la piscina
municipal durant l’estiu 2015
12.1.- Autorització al Judo Club Nakama Vilafant per a l’ús de la piscina municipal per
part dels inscrits al Casal esportiu que organitza per a aquest estiu
Vist que per part del Sr. Hugo Robles Montoro, en representació de l’associació
Judo Club Nakama Vilafant, ha estat sol·licitada (R.E. núm. 1992/2014) una
autorització per a l’ús de la piscina municipal per part del Casal esportiu de Judo que
organitza durant l’estiu de 2015.
Vist que no existeix inconvenient per accedir a aquesta autorització, d’acord
amb les condicions que s’estableixen.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Atorgar al Judo Club Nakama Vilafant una autorització per a l’ús de la
piscina municipal per part dels inscrits al casal esportiu de judo que aquesta associació
esportiva organitza durant l’estiu d’enguany, d’acord amb les següents condicions:
a) L’horari d’ús de la piscina per part de l’associació Judo Club Nakama Vilafant
serà els divendres d'11 a 13h, des del divendres 26 de juny fins el divendres 28
d'agost de 2015.
b) El cost subvencionat que haurà de satisfer per aquest servei és de 8€/hora,
tenint en compte que es tracta d’una entitat vilafantenca. Aquest import s’haurà de
pagar a l’empresa concessionària de la piscina (Safis sport) al Pavelló municipal, per
mes avançat. Per tant, al mes de juny s’hauran de pagar les hores del juny i el juliol
(12h que són 96€) i al mes de juliol les hores corresponents al mes d'agost (8h, 64€).
c) Quan es contacti amb Safis sport al Pavelló també se’ls hi haurà de facilitar
el nom i cognoms i DNI de les persones adultes que acompanyaran el grup de nens.
d) L'ús de la piscina només pot ser per a un màxim de 30 a 35 infants alhora.
Per aquest motiu, si el grup és major s’hauran de fer torns tot aprofitant bé la pista de
la piscina municipal o bé l'entorn dels pins de l'entrada de la piscina.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

12.2.- Autorització a l’Acadèmia Les Forques per a l’ús de la piscina municipal per part
dels inscrits al Casal d’estiu que organitza enguany
Vist que per part del Sr. Pere Marí Rodríguez, en representació de l’Acadèmia
Les Forques, ha estat sol·licitada (R.E. núm. 638/2015) una autorització per a l’ús de la
piscina municipal per part del Casal d’estiu que organitza per al període estiuenc de
2015.
Vist que no existeix inconvenient per accedir a aquesta autorització, d’acord
amb les condicions que s’estableixen.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a l’Acadèmia Les Forques una autorització per a l’ús de la
piscina municipal per part dels inscrits al casal d’estiu que aquesta entitat organitza
durant l’estiu d’enguany, d’acord amb les següents condicions:
a) L’horari d’ús de la piscina per part de l’Acadèmia Les Forques serà els
dimecres, d'11 a 13h, des del dia 1 fins al 29 de juliol de 2015.
b) El cost que s’haurà de satisfer és el de grup, per la qual cosa serà de 3'5
€/nen, amb l'entrada gratuïta pels monitors (amb una ràtio d'1/10). Aquest import
s’haurà de pagar a l’empresa concessionària de la piscina (Safis sport) al Pavelló
municipal, durant el mes de juny.
c) Quan es contacti amb Safis sport al Pavelló també se’ls hi haurà de facilitar
el nom i cognoms i DNI de les persones adultes que acompanyaran el grup de nens.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

12.3.- Autorització a la Fundació ALTEM per a l’ús de la piscina municipal per part dels
usuaris del centre ocupacional i de les Llars durant els mesos de juliol i agost
d’enguany
Vist que per part de la Sra. Isabel Rosco Senra, en representació de la
Fundació ALTEM, ha estat sol·licitada (R.E. núm. 797/2015) una autorització per a l’ús
de la piscina municipal per part dels usuaris del centre ocupacional i de les Llars que
aquesta fundació programa per als mesos de juliol i agost de 2015.
Vist que no existeix inconvenient per accedir a aquesta autorització, d’acord
amb les condicions que s’estableixen.

La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar a la Fundació ALTEM una autorització per a l’ús de la piscina
municipal per part dels usuaris del centre ocupacional i de les Llars que aquesta
fundació programa durant l’estiu d’enguany, d’acord amb les següents condicions:
a) L’horari d’ús de la piscina per part de la Fundació ALTEM serà els dimarts i
els dijous, de 13 a 15h, des del dijous 2 de juliol fins el dijous 27 d'agost.
b) Els usuaris de Fundació ALTEM podran accedir a la piscina de manera
gratuïta.
c) ALTEM haurà de contactar amb l’empresa concessionària de la piscina
(Safis sport ) al Pavelló municipal per tal de facilitar-los el nom i cognoms i DNI de les
persones adultes que acompanyaran el grup d’usuaris, així com la quantitat que el
conforma.
d) Per motius organitzatius, s’haurà de tenir en compte que el grup no pot
superar les 20 persones usuàries (a banda dels educadors acompanyants).
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord.

12.4.- Autorització al Centre de dia Pere Llonch (MIFAS) per a l’ús de la piscina
municipal per part dels usuaris d’aquest centre durant l’estiu d’enguany
Vist que per part del Sr. Jordi Melendre Montoro, en representació del Centre
de dia Pere LLonch (MIFAS), ha estat sol·licitada (R.E. núm. 963/2015) una
autorització per a l’ús de la piscina municipal per part dels usuaris d’aquest centre
durant el mes de juliol de 2015.
Vist que no existeix inconvenient per accedir a aquesta autorització, d’acord
amb les condicions que s’estableixen.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Centre de dia Pere LLonch (MIFAS) una autorització per a
l’ús de la piscina municipal per part dels usuaris d’aquest centre durant el mes de juliol
d’enguany, d’acord amb les següents condicions:
a) L’horari d’ús de la piscina per part del Centre de dia Pere LLonch (MIFAS)
serà els dilluns dies 6, 13 i 20 de juliol i els dimecres 8, 15 i 22 de juliol de 2015, d'11 a
13h .
b) Els usuaris del Centre de dia Pere LLonch (MIFAS) podran accedir a la
piscina de manera gratuïta.
c) Els usuaris del Centre de dia Pere LLonch (MIFAS) seran 5 com a màxim per
dia amb els monitors.
d) El Centre de dia Pere LLonch (MIFAS) haurà de contactar amb l’empresa
concessionària de la piscina (Safis sport ) al Pavelló municipal per tal de facilitar-los el
nom i cognoms i DNI de les persones adultes que acompanyaran el grup d’usuaris,
així com la quantitat que el conforma.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord

Extrem tretzè.- Autorització al Club Esportiu Vilafant per a l’ús de diverses
instal·lacions esportives municipals per al 5è. Campus de Bàsquet (estiu 2015)
Vist que per part del Sr. Jordi Mallorquí i Alabert, en representació del Club
Esportiu Vilafant, ha estat sol·licitada (R.E. núm. 535/2015) una autorització per a l’ús
de la piscina municipal, el pavelló d’esports municipal i la pista poliesportiva Els Pins
per part dels inscrits al cinquè campus de bàsquet que es celebrarà el mes de juliol de
2015.

Vist que no existeix inconvenient per accedir a aquesta autorització, d’acord
amb les condicions que s’estableixen.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Atorgar al Club Esportiu Vilafant una autorització per a l’ús de la
piscina municipal, el pavelló d’esports municipal i la pista poliesportiva Els Pins per a la
realització del cinquè campus de bàsquet que aquesta entitat esportiva organitza per al
mes de juliol d’enguany, d’acord amb les següents condicions:
A) Piscina:
a) L’autorització es concedeix per als dilluns, dimarts i divendres, d'11 a 13h,
des del divendres 3 de juliol el divendres 31 de juliol.
b) El cost subvencionat que haurà de satisfer per aquest servei és de 8€/hora,
tenint en compte que es tracta d’una entitat vilafantenca. Aquest import s’haurà de
satisfer a l’empresa concessionària de la piscina (Safis sport,) al Pavelló municipal, per
mes avançat.
c) Quan es contacti amb Safis sport al Pavelló també se’ls hi haurà de facilitar
el nom i cognoms i DNI de les persones adultes que acompanyaran el grup de nens.
d) L'ús de la piscina només pot ser per a un màxim de 30 a 35 infants alhora.
Per aquest motiu, si el grup és major s’hauran de fer torns tot aprofitant bé la pista de
la piscina municipal o bé l'entorn dels pins de l'entrada de la piscina.
B) Pavelló:
a) L’autorització es concedeix per al mes de juliol, d’acord amb la següent
distribució: Els dilluns, pista 2 i 3; dimarts, pista 1; dimecres, pista 1 i 2; dijous, pista 1 i
2; i divendres, pista 1.
b) La resta de pistes i dies estarà ocupat pel Casal municipal.
C) Pista poliesportiva Els Pins:
Es concedeix l'ús de la piscina poliesportiva d'Els Pins amb el ben entès que de
dilluns a divendres, d'11h a 13h, s’haurà de compartir amb la resta d'entitats que
organitzen casal d’estiu i estan emprant la piscina, de tal manera que puguin fer-se els
torns de bany.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
Extrem catorzè.- Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial, núm.
3/2015, per danys en l’habitatge situat al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx, promogut
per la Sra. Sònia Alonso Collado.Atesa la proposta de resolució de l’Instructor, Sr. Josep Puigmal i Pairot, de
data 28 de maig de 2015, en l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 3/2015;
que a continuació es transcriu:
“Exp. núm. 3/2015 Responsabilitat Patrimonial
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Instructor: Josep Puigmal i Pairot
ANTECEDENTS.1.- La Sra. Sonia Alonso Collado, en data 8/01/2015 (R/E. núm. 17/2015) va
presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys produïts en les
seves pertinences emmagatzemades al garatge del seu habitatge, situat al carrer
xxxxxx, núm. xxxxxx, que va resultar inundat per les fortes pluges hagudes els dies 29
i 30 de novembre; danys que la reclamant motiva en les deficiències del funcionament
del clavegueram del carrer Gifrè el Pilós i en la manca de manteniment.

En el seu escrit la reclamant detalla una relació valorada de pertinences danyades
que quantifica expressament en 70.000,00€ i demana a l’Ajuntament el seu
abonament íntegre.
La reclamant adjunta documentació gràfica de l’estat de les que considera seves
pertinences però no aporta cap justificant (factures de compra, etc.) que acreditin la
seva titularitat ni, per altra banda, aporta cap informe pericial o pressupost de
reparació respecte de la valoració efectuada.
2.- L’Alcaldia, per decret de data 25 de febrer de 2015, va incoar expedient de
responsabilitat patrimonial tramitat sota el núm. 3/2015 amb la designa d’ instructor i
secretari i instant com a prèvies a l’inici de fase instructora la pràctica de les
següents actuacions:
•
Sol·licitud d’informe sobre els fets objecte de reclamació patrimonial als Serveis
Tècnics Municipals.
•
Audiència a la reclamant per complimentar la documentació aportada i
incorporar a l’expedient quantes al·legacions, documents i informacions consideri
adients i, més concretament, la proposta i aportació dels mitjans de prova per al
reconeixement de la seva reclamació.
•
Comunicació de la reclamació a MAPFRE en la seva condició d’entitat
asseguradora d’aquest Ajuntament.
3.- Efectuada notificació de l’anterior Decret a la reclamant, que segons consta
a l’expedient va rebre en data 18/03/2015, i havent transcorregut el termini d’audiència
aquesta no ha presentat cap altra documentació, ni ha formulat cap al·legació, ni ha
proposat la pràctica de prova alguna que les ja aportades al seu escrit inicial.
4.- Els serveis tècnics municipals, per informe emès data 26/03/2015, en relació
a l’existència o no de causalitat entre el danys reclamats i el funcionament del servei
municipal i sobre les presumptes deficiències el funcionament del serveis municipals
conclou que no existeix cap acta de comprovació o informe tècnic que pugui acreditar
l’estat de manteniment dels embornals, al moment immediat anterior a les pluges, però
que a l’Ajuntament tampoc hi ha constància de cap queixa respecte del mal
funcionament del clavegueram de la zona o de deficiències en la neteja i manteniment
dels embornals del carrer Gifrè el Pilós.
FONAMENTS JURÍDICS.I.- La reclamació ha estat presentada dins del termini d’un any, a partir de la
data en que es va produir el fet denunciat i per persona legitimada.
II.- De l’examen de la documentació presentada i pel que fa a l’avaluació
econòmica de la reclamació exigida a l’article 191.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment
Administratiu Comú i a l’article 6.1 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial cal observar que la reclamant no aporta cap informe
pericial o de professional taxador que acrediti, de manera inequívoca i respecte dels
objectes relacionats com a danyats, els següents extrems:
1.
La procedència o l’origen dels danys.
2.
La titularitat o pertinença a la reclamant
3.
La descripció de la dimensió del dany, i en funció d’aquesta circumstància
especificar el valor de reparació o de reposició.
III.- La falta d’acreditació suficient dels danys que reclama la Sra. Sonia Alonso
Collado i la seva correcta valoració als efectes fixar la quantia reclamada i, en el seu
cas, l’import a indemnitzar no suposen cap obstacle per analitzar l’existència o no de
responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament de Vilafant. Als esmentats efectes i
d’acord amb la normativa d’aplicació cal tenir en compte les següents consideracions:
•
La responsabilitat patrimonial de l’Administració es fonamenta en el fet de
causar un dany o lesió patrimonial a un particular, a conseqüència del funcionament
normal o anormal dels serveis públics municipals (art. 139 de la Llei 30/1992, de 26

de novembre).En l’àmbit de l’administració local aquesta responsabilitat ve establerta
a l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i a l’article 223
del
RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
•
L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposa que l’Administració
pública està obligada a respondre de manera directa i objectiva de tota lesió que els
particulars pateixin en els seus béns o drets, sempre que siguin conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics, prescindint de tota mena culpa
o negligència, llevat dels casos de força major.
•
Per tal que aquesta responsabilitat es pugui fer efectiva és imprescindible
l’existència d’una activitat administrativa, per acció o per omissió, un resultat danyós
no justificat, i una relació de causa a efecte entre aquella i aquest.
IV.- De l’examen de l’expedient i de la documentació aportada, sense entrar en
la falta de d’acreditació i valoració pericial dels danys reclamats, no hi ha indicis
suficients ni a criteri d’aquest instructor resulta provat que l’existència dels danys
reclamats per la Sra. Sonia Alonso Collado derivin d’una omissió o negligència en el
deure d’aquest Ajuntament de manteniment i conservació dels serveis municipals.
V.- Els danys objecte de reclamació, d’acreditar-se pericialment com a produïts
els dies 29 i 30 de novembre de 2014 pels efectes de les pluges caigudes, haurien
tingut el seu origen en un fenomen atmosfèric extraordinari que per la seva naturalesa
i excepcionalitat en quan a la intensitat de les pluges i cabdal d’aigua registrat, que
segons dades meteorològiques obtingudes de fons oficials va superar els 40 mm/h. i
més de 140 l/m2 en 24 hores, queda fora de l’àmbit de la responsabilitat patrimonial
imputable a aquest Ajuntament.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.Vist l’article 13 del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Vistos els articles 78 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú,
ES PROPOSA:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
la Sra. Sonia Alonso Collado pels danys produïts en les seves pertinences
emmagatzemades al garatge del seu habitatge, situat al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx, el
qual va resultar inundat per les fortes pluges hagudes els dies 29 i 30 de novembre,
fonamentant la desestimació en que els danys reclamats van tenir el seu origen en
fenòmens atmosfèrics extraordinaris i no en deficiències en el funcionament dels
serveis municipals imputables a l’actuació o omissió d’aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar a la interessada l’anterior proposta de resolució, concedint-li
nova audiència pel termini de quinze dies, perquè durant aquest termini pugui
examinar l’expedient i fonamentar la seva oposició a la mateixa, aportant nous
elements probatoris o proposant la pràctica de les proves que pugui considerar
determinants per a l’estimació de la seva reclamació.
Tercer.- Requerir a la interessada perquè en cas de formular oposició a
l’esmentada proposta fonamenti la indemnització reclamada acompanyant informe de
pèrit o professional taxador que acrediti de manera inequívoca l’origen dels danys , la
relació de bens afectats, la titularitat o pertinença dels bens i la valoració detallada de
la seva reparació o reposició.
Quart.- Requerir,igualment, a la interessada per al cas de formular oposició a
l’esmentada proposta, perquè informi a aquest Ajuntament sobre si al moment de
produir-se els fets tenia subscrita una pòlissa d’assegurança de la llar o d’altres amb
cobertura per aquests tipus de danys, si ha notificat el sinistre i, en el seu cas, l’estat
de tramitació de la reclamació i l’import de la indemnització rebuda; així mateix,
estendre també aquest requeriment a la informació sobre els ajuts sol·licitats i/o rebuts

d’altres instàncies privades o públiques (Consorci de Compensació d’Assegurances,
Administració estatal o Administració autonòmica).
Cinquè.- Advertir a la interessada que transcorregut el termini donat sense
formular oposició a la present proposta o considerant que, tot i haver presentat escrit
d’oposició, la reclamant no aporta nous indicis o elements a la instrucció del
procediment, la mateixa s’elevarà a la Junta de Govern Local als efectes de dictar la
resolució que posarà fi al procediment.”
Atès que efectuada notificació de l’anterior proposta de resolució i concedida
audiència a la reclamant, Sra. Sònia Alonso Collado, aquesta no va formular oposició
ni va presentar més documentació o proposar més proves que les aportades en el seu
escrit inicial de reclamació.
Vistos els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
l’article 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament
dels procediments de les Administracions públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Vist tot l’anterior, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents
ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient núm.
2/215, Sr. Josep Puigmal Pairot, i desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per la Sra. Sònia Alonso Collado, d’indemnització per danys
produïts a l’habitatge situat al carrer xxxxxx, núm. xxxxxx i per la pèrdua o
deteriorament de pertinences emmagatzemades al garatge, per l’acció de les fortes
pluges caigudes els dies 20 i 30 de novembre de 2014.
Segon .- Notificar a l’interessada i a l’asseguradora d’aquest Ajuntament,
MAPFRE.
Extrem quinzè.- Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial, núm.
2/2015, per danys en l’habitatge situat a xxxxxx, promogut per la Sra. Lídia
Alonso Collado.Atesa la proposta de resolució de l’Instructor, Sr. Josep Puigmal i Pairot, de
data 27 de febrer de 2015, en l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 2/2015;
que a continuació es transcriu:
“Exp. núm. 2/2015 Responsabilitat Patrimonial
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Instructor: Josep Puigmal i Pairot
ANTECEDENTS.1.- La Sra. Lídia Alonso Collado, en data 16/12/2014 (R/E. núm. 1954/2014) va
presentar escrit de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys produïts en les
seves pertinences emmagatzemades al garatge del seu habitatge, situat a xxxxxx,
núm. xxxxxx, que va resultar inundat per les fortes pluges hagudes els dies 29 i 30 de
novembre; danys que la reclamant motiva en les deficiències del funcionament del
clavegueram del carrer Gifrè el Pilós i la manca de manteniment.
La Sra. Lídia Alonso en el seu escrit detalla una relació valorada de pertinences
danyades reclamant a l’Ajuntament el seu abonament íntegre sense quantificar
expressament l’import total de la seva reclamació i aportant documentació gràfica dels
objectes danyats i pressupostos de compra.
Cal observar divergències greus entre la relació de bens afectats i els justificants
aportats, així per exemple relaciona com a danyat un vehicle “AUDY A4” que reclama
per l’import de 32.000 euros quan realment el que acredita és una factura de compra
de l’esmentat vehicle expedida en data 7/03/2007 per l’import de 29.830 euros IVA

inclòs; per altra banda, omet a la relació valorada d’altres bens que surten a les
fotografies dels danys com per exemple un ordinador portàtil marca Apple, una
centraleta P.F., una maquineta talla cabells marca Philips ..... i, per últim, cal esmentar
que els pressupostos aportats a la relació valorada dels bens danyats, a excepció del
vehicle abans esmentat i el de la reparació de la porta del garatge, tots els demès
s’han obtingut de la pàgina web d’empreses de venda de productes “on line” .
2.- L’Alcaldia, per decret de data 26 de desembre de 2014, va incoar expedient
de responsabilitat patrimonial tramitat sota el núm. 2/2015 amb la designa d’ instructor
i secretari i instant com a prèvies a l’inici de fase instructora la pràctica de les
següents actuacions:
• Sol·licitud d’informe sobre els fets objecte de reclamació patrimonial als Serveis
Tècnics Municipals.
• Audiència a la reclamant per complimentar la documentació aportada i
incorporar a l’expedient quantes al·legacions, documents i informacions consideri
adients i, més concretament, la proposta i aportació dels mitjans de prova per al
reconeixement de la seva reclamació.
• Comunicació de la reclamació a MAPFRE en la seva condició d’entitat
asseguradora d’aquest Ajuntament.
3.- Efectuada notificació de l’anterior Decret a la reclamant, rebuda en data
2/01/2015, i havent transcorregut el termini d’audiència aquesta no ha presentat cap
altra documentació, ni ha formulat cap al·legació, ni ha proposat la pràctica de prova
alguna que les aportades al seu escrit inicial.
4.- Els serveis tècnics municipals, per informe emès data 26/01/2015, en relació
a l’existència o no de causalitat entre el danys reclamats i el funcionament del servei
municipal i sobre les presumptes deficiències el funcionament del serveis municipals
conclou que no existeix cap acta de comprovació o informe tècnic que pugui acreditar
l’estat de manteniment dels embornals, al moment immediat anterior a les pluges, però
que a l’ajuntament no hi constància de cap queixa respecte del mal funcionament del
clavegueram de la zona o de deficiències en la neteja i manteniment dels embornals
del carrer Gifrè el Pilós.
5.- L’entitat MAPFRE, asseguradora d’aquest Ajuntament, per escrit de data
2/02/2015, en relació a la reclamació formulada per la Sra. Lídia Alonso Collado
conclou la inexistència de responsabilitat imputable a aquest Ajuntament ja que els
danys reclamats van tenir el seu origen en fenòmens atmosfèrics extraordinaris.
FONAMENTS JURÍDICS.I.- La reclamació ha estat presentada dins del termini d’un any, a partir de la
data en que es va produir el fet denunciat i per persona legitimada.
II.- De l’examen de la documentació presentada i pel que fa a l’avaluació
econòmica de la reclamació exigida a l’article 191.2 de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre, de Règim Jurídic de les Administracions públiques i del Procediment
Administratiu Comú i a l’article 6.1 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual
s’aprova el Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria
de responsabilitat patrimonial cal observar que la reclamant no quantifica l’import total
de la indemnització que reclama, ni aporta cap informe pericial o de professional
taxador que acrediti, de manera inequívoca i respecte dels objectes relacionats com a
danyats, els següents extrems:
1.- La procedència o l’origen dels danys.
2.- La titularitat o pertinença a la reclamant
3.- La descripció de la dimensió del dany, i en funció d’aquesta circumstància
especificar el valor de reparació o de reposició.
4.- La quantificació de l’import total dels danys.
III.- La falta d’acreditació suficient dels danys que reclama la Sra. Lídia Alonso
Collado i la seva correcta valoració als efectes fixar la quantia reclamada i, en el seu

cas, l’import a indemnitzar no suposen cap obstacle per analitzar l’existència o no de
responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament de Vilafant. Als esmentats efectes i
d’acord amb la normativa d’aplicació cal tenir en compte les següents consideracions:
• La responsabilitat patrimonial de l’Administració es fonamenta en el fet de
causar un dany o lesió patrimonial a un particular, a conseqüència del
funcionament normal o anormal dels serveis públics municipals (art. 139 de la Llei
30/1992, de 26 de novembre).En l’àmbit de l’administració local aquesta
responsabilitat ve establerta a l’article 54 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases
de Règim Local i a l’article 223 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals.
• L’article 139 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, disposa que l’Administració
pública està obligada a respondre de manera directa i objectiva de tota lesió que
els particulars pateixin en els seus béns o drets, sempre que siguin conseqüència
del funcionament normal o anormal dels serveis públics, prescindint de tota mena
culpa o negligència, llevat dels casos de força major.
Per tal que aquesta responsabilitat es pugui fer efectiva és imprescindible
l’existència d’una activitat administrativa, per acció o per omissió, un resultat danyós
no justificat, i una relació de causa a efecte entre aquella i aquest.
IV.- De l’exàmen de l’expedient i de la documentació aportada, sense entrar en
la falta de d’acreditació i valoració pericial dels danys reclamats, no hi ha indicis
suficients ni a criteri d’aquest instructor resulta provat que l’existència dels danys
reclamats per la Sra. Lídia Alonso Collado derivin d’una omissió o negligència en el
deure d’aquest Ajuntament de manteniment i conservació dels serveis municipals.
V.- Els danys objecte de reclamació, d’acreditar-se pericialment com a produïts
els dies 29 i 30 de novembre de 2014 pels efectes de les pluges caigudes, haurien
tingut el seu origen en un fenomen atmosfèric extraordinari que per la seva naturalesa
i excepcionalitat en quan a la intensitat de les pluges i cabdal d’aigua registrat, que
segons dades meteorològiques obtingudes de fons oficials va superar els 40 mm/h. i
més de 140 l/m2 en 24 hores, queda fora de l’àmbit de la responsabilitat patrimonial
imputable a aquest Ajuntament.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.Vist l’article 13 del RD 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el
Reglament dels procediments de les Administracions Públiques en matèria de
responsabilitat patrimonial.
Vistos els articles 78 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim
Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, ES
PROPOSA:
Primer.- Desestimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada per
la Sra. Sònia Alonso Collado pels danys produïts en les seves pertinences
emmagatzemades al garatge del seu habitatge, situat a xxxxxx, núm. xxxxxx, el qual
va resultar inundat per les fortes pluges hagudes els dies 29 i 30 de novembre,
fonamentant la desestimació en que els danys reclamats van tenir el seu origen en
fenòmens atmosfèrics extraordinaris i no en deficiències en el funcionament dels
serveis municipals imputables a l’actuació o omissió d’aquest Ajuntament.
Segon.- Notificar a la interessada l’anterior proposta de resolució, concedint-li
nova audiència pel termini de quinze dies, perquè durant aquest termini pugui
examinar l’expedient i fonamentar la seva oposició a la mateixa, aportant nous
elements probatoris o proposant la pràctica de les proves que pugui considerar
determinants per a l’estimació de la seva reclamació.
Tercer.- Requerir a la interessada perquè en cas de formular oposició a
l’esmentada proposta quantifiqui expressament l’import total de la indemnització
reclamada acompanyant informe de pèrit o professional taxador que acrediti de
manera inequívoca l’origen dels danys , la relació de bens afectats, la titularitat o
pertinença dels bens i la valoració detallada de la seva reparació o reposició.

Quart.- Requerir,igualment, a la interessada per al cas de formular oposició a
l’esmentada proposta, perquè informi a aquest Ajuntament sobre si al moment de
produir-se els fets tenia subscrita una pòlissa d’assegurança de la llar o d’altres amb
cobertura per aquests tipus de danys, si ha notificat el sinistre i, en el seu cas, l’estat
de tramitació de la reclamació i l’import de la indemnització rebuda; així mateix,
estendre també aquest requeriment a la informació sobre els ajuts sol·licitats i/o rebuts
d’altres instàncies privades o públiques (Consorci de Compensació d’Assegurances,
Administració estatal o Administració autonòmica).
Cinquè.- Advertir a la interessada que transcorregut el termini donat sense
formular oposició a la present proposta o considerant que, tot i haver presentat escrit
d’oposició, la reclamant no aporta nous indicis o elements a la instrucció del
procediment, la mateixa s’elevarà a la Junta de Govern Local als efectes de dictar la
resolució que posarà fi al procediment.”
Atès que efectuada notificació de l’anterior proposta de resolució i concedida
audiència a la reclamant, Sra. Lidia Alonso Collado, aquesta no va formular oposició
ni va presentar més documentació o proposar més proves que les aportades en el seu
escrit inicial de reclamació.
Vistos els articles 139 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de
Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i
l’article 17 del Reial Decret 429/1993, de 26 de març, pel qual s’aprova el reglament
dels procediments de les Administracions públiques en matèria de responsabilitat
patrimonial.
Vist tot l’anterior, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents
ACORDA:
Primer.- Aprovar la proposta de resolució de l’instructor de l’expedient núm.
2/215, Sr. Josep Puigmal Pairot, i desestimar la reclamació de responsabilitat
patrimonial formulada per la Sra. Lídia Alonso Collado, d’indemnització per danys
produïts a l’habitatge situat a xxxxxx, núm. xxxxxx i de la pèrdua o deteriorament de
pertinences emmagatzemades al garatge, per l’acció de les fortes pluges caigudes els
dies 20 i 30 de novembre de 2014.
Segon .- Notificar a l’interessada i a l’asseguradora d’aquest Ajuntament,
MAPFRE.”
Extrem setzè.- Subvencions
16.1.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a les despeses de
funcionament de la llar d’infants durant el curs 2014-2015
Vista la convocatòria efectuada per la Junta de Govern de la Diputació de
Girona, en sessió de data 2 de juny de 2015, per a la subvenció de les despeses de
funcionament de les llars d’infants de titularitat municipal durant el curs 2014-2015.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la concessió de la subvenció
corresponent al funcionament de la Llar municipal d’infants 7 pometes corresponent al
curs 2014-2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
16.2.- Sol·licituds a DIPSALUT per a la concessió de subvencions corresponents a
diversos programes
Vist el catàleg de programes per a 2015 publicat per DIPSALUT, organisme de
salut pública de la Diputació de Girona.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:

Primer.- Sol·licitar a DIPSALUT la inclusió de l’Ajuntament de Vilafant als seus
programes del catàleg de 2015:
a) Pt10.- Suport econòmic a les actuacions per a la lluita i control integrat de les
plagues urbanes. Quantitat sol·licitada: 4.900 €
b) Pm08s.- Programa Sigues tu, eines i actius per a la salut (Centres de
secundària). Es sol·licita per al centre d’educació especial Mare de Déu del Mont.
c) Pm08p.- Programa Sigues tu, eines i actius per a la salut (Centres de
primària). Es sol·licita per al centre d’educació especial Mare de Déu del Mont.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
16.3.- Sol·licitud a la Diputació de Girona per a l’atorgament de subvencions en el marc
del Pla especial d’inversions sostenibles per a l’any 2015
Vista la convocatòria efectuada pel Ple de la Diputació de Girona, en sessió de
data 21 d’abril de 2015, per a l’atorgament de subvencions als ajuntaments dins del
Pla d’Inversions Sostenibles per a l’any 2015.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a la Diputació de Girona la concessió de les subvencions que
s’indiquen a continuació, en el marc del Pla especial d’inversions sostenibles aprovat
per a la present anualitat 2015:
a) Adequació de la zona verda de la Plaça Triangular: Es sol·licita una
subvenció de 12.029,76 €
b) Adequació de la zona verda de la Plaça Rajolers: Es sol·licita una subvenció
de 7.257,34 €.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
16.4.- Sol·licitud de subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat de
Catalunya per a la rehabilitació del mas de Palol-Sabaldòria
Vista la convocatòria efectuada pel Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya per a l’atorgament de subvencions en l’àmbit del patrimoni cultural.
Vista la necessitat de sol·licitar finançament per als treballs de rehabilitació del
mas de Palol-Sabaldòria.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- Sol·licitar a l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural del Departament
de Cultura de la Generalitat de Catalunya una subvenció de 637.500 € per fer front als
treballs de rehabilitació del mas de Palol Sabaldòria, en el marc de la línia de
subvencions per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles de
notable valor cultural, inclosa a la Resolució CLT/613/2015, de 27 de març, publicada
al DOGC de 7 d’abril de 2015.
Segon.- Autoritzar l'Alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i gestions
que siguin necessaris a l'execució del present acord
No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 21,45 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

EL SECRETARI INTERVENTOR

Consol Cantenys i Arbolí

Josep Maria Cortada i Puig

