Ref.: 3/2015

JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió del dia 6 de febrer de 2015
Lloc: Casa consistorial
Hora d’inici: 14:00 hores
Assistents: Sra. Consol Cantenys i Arbolí (Alcaldessa), Sr. Josep Puigmal i Pairot, Sra.
Marisa Resta i Buxeda, Sr. Isaac Alonso i Nonell, Sra. Marina Bonilla i Salguero (Tinents
d’Alcalde).
Oients: Assisteixen com a regidors delegats de serveis el Sr. Francesc Gaspar i López i
el Sr. Sr. Xavier Garcia Rodríguez
Secretari accidental: Sr. José Andrés Valentín i Pintado
Sota la presidència de l’Alcaldessa, Sra. Consol Cantenys i Arbolí, es declara
vàlidament constituïda i oberta la sessió.
Tot seguit es procedeix a donar compte i resoldre els assumptes que són
competència de la pròpia Junta de Govern Local, que es relacionen a continuació
Extrem primer.- Aprovació de l’acta de la sessió del dia 22 de gener de 2015
Vista l’acta de la sessió celebrada el dia 22 de gener de 2015, de la qual se’n ha
fet prèviament entrega amb la convocatòria, s’aprova per unanimitat.

Extrem segon.- Aprovació de despeses
2.1.- Aprovació de factures amb càrrec al pressupost anterior, de l’any 2014
Vistes les factures que a continuació es relacionen:
2.1.1.- Factura núm. A/2137, de data 26/09/2014, expedida per IBERPELLET per
subministrament de pellet al pavelló municipal, per l’import total de 1.069,16 €, IVA
inclòs.
2.1.2.- Factura núm. 1141217820, de data 31/12/2014, expedida per ES EMPORDÀ
pel subministrament de LEDS per l’import total de 15.018.20 €, IVA inclòs.
2.1.3.-Factura núm. 182, de data 5/02/2015, expedida per OBRES PIRINAIQUES, S.L.
per l’execució de l’obra: obertura d’una rasa per la línia de baixa tensió al carrer Santa
Llogaia, per l’import total de 5.003,40 €, IVA inclòs.
2.1.4.- Factura núm. 183, de data 5/02/2015, expedida per OBRES PIRINAIQUES,
S.L. per l’execució de l’obra: obertura d’una rasa per la línia de baixa tensió al carrer
Maria Angels Anglada, per l’import total de 8.094,61 €, IVA inclòs.
Vistes les corresponents propostes de despeses aprovades i informades
favorablement per intervenció, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la
totalitat dels assistents, adoptà l’ACORD de donar-li la conformitat i procedir al seu
pagament amb càrrec al pressupost de 2014.

2.2 .- Aprovació de la relació de factures núm. 3/2015
Vista la relació de factures de creditors núm. 3/2015, per import de 26.053,42
(Vint-i-sis mil cinquanta-tres euros amb quaranta-dos 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.
2.3.- 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, per import total de 1.108,67 € (Mil cent-vuit euros amb seixanta-set
cèntims), la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta l’ACORD de donar-li la conformitat.
2.4.- Aprovació de la certificació d’obres núm. 3 corresponent al projecte d’urbanització
del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord
Vista la Certificació d’obra núm. 3 de les obres del Projecte d’urbanització del
carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord que presenta
l’empresa RubauTarrés, S.A.U., la qual importa 55.185,35 € (Cinquanta-cinc mil cent
vuitanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims).
Atès que ha estat informada favorablement per la direcció facultativa de les obres.
Atès l’informe favorable d’Intervenció.
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD :
Primer.- Aprovar la Certificació d’obra núm. 2 de les obres del Projecte
d’urbanització del carrer lateral de la carretera N-260 i d’altres carrers de l’Arengada Nord
per import de 164.793,57 € (Cent seixanta-quatre mil set-cents noranta-tres euros amb
cinquanta-set cèntims).
Segon.- Notificar el present acord als interessats.
2.5.- Proposta de despesa núm. 22/2015:
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 reparació de l’averia de
l’ascensor causada per la inundació per pluja torrencial del fossat el 30/11/2014, a
realitzar per l’empresa THINSSENKRUPP pel preu de 1.377,29 € (Mil tres-cents
setanta-set euros amb vint-i-nou cèntims), IVA inclòs.
2.6.- Proposta de despesa núm. 23/2015:
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 confecció d’un díptic per al “Concurs de
Fotografia, 2015” a realitzar per l’empresa IMPREMTA AUBERT pel preu de 481,58 €
(Quatre-cents vuitanta-u euros amb cinquanta-vuit cèntims), IVA inclòs.
2.7.- Proposta de despesa núm. 24/2015:
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 d’adquisició de 800 copes de vi per la Fira a subministrat
per “Monouso.es” pel preu de 181,91 € (Cent vuitanta-u euros amb noranta-un
cèntims), IVA inclòs.
2.8.- Proposta de despesa núm. 25/2015:
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 de contractació del servei preventiu d’ambulància
assistencial tipus B per a l’activitat de rua de carnaval infantil prevista pel dia
21/02/2015; a prestar per la Creu Roja de Figueres pel preu de 165,71 € (Cent
seixanta-cinc euros amb setanta-un cèntims), IVA inclòs.
2.9.- Proposta de despesa núm. 26/2015:
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 de contractació del servei preventiu d’ambulància
assistencial tipus B per a l’activitat de Mostra gastronòmica del conill i Fira de
l’Artesania 2015 prevista pel dia 29/03/2015; a prestar per la Creu Roja de Figueres
pel preu de 694,78 € (Sis-cents noranta-quatre euros amb setanta-vuit cèntims), IVA
inclòs.
2.10.- Proposta de despesa núm. 27/2015:
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 de contractació del servei preventiu d’ambulància
assistencial tipus B per a l’activitat de Festa de la Vellesa prevista pel dia 19/04/2015;
a prestar per la Creu Roja de Figueres pel preu de 235,59 € (Dos-cents trenta-cinc
euros amb cinquanta-nou cèntims), IVA inclòs.
2.11.- Proposta de despesa núm. 28/2015:
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 al subministrament de tres interruptores
auto-rearmables 2P/40A, model AS78240-77, per a l’adequació dels quadres elèctrics
de TV de les urbanitzacions La Solana, Camps d’en Mario i El Parc a realitzar per
l’empresa YMBERT pel preu de 487,52 € (Quatre-cents vuitanta-set euros amb
cinquanta-dos cèntims), IVA inclòs.
2.12.- Proposta de despesa núm. 29/2015:
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 al subministrament de gasoil a l’escola Les
Mèlies, a realitzar per l’empresa MASET pel preu de 462,00 € (Quatre-cents seixantados euros), IVA inclòs.
2.13.- Proposta de despesa núm. 30/2015:

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 al subministrament de pellet al pavelló
municipal, a realitzar per l’empresa IBERPELLET pel preu de 1.137,40 € (Mil cent
trenta-set euros amb quaranta cèntims), IVA inclòs.
2.14.- Proposta de despesa núm. 31/2015:
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 compra d’equipament de mobiliari per a
l’aula del pavelló: 5 armaris, 14 cadires, 1 taula, prestatge i moble de TV, a realitzar
per l’empresa EXPO PORXAS pel preu de 2.785,80 € (Dos mil set-cents vuitanta-cinc
euros amb quaranta dos cèntims), IVA inclòs.
2.15.- Proposta de despesa núm. 32/2015:
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 de servei de transport de viatgers previst pel dia 19 d’abril
de 2015 amb motiu de la celebració de la Festa de la Vellesa, a prestar per l’empresa
DAVID I MANEL, S.L. pel preu de 150,00 € (Cent cinquanta euros), IVA inclòs.
2.16.- Proposta de despesa núm. 33/2015:
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 de reparació del tub aspirador de la màquina de neteja, a
realitzar per l’empresa SERVEIS PLANELLA, S.L., pel preu de 767,03 € (Set-cents
seixanta-set euros amb tres cèntims), IVA inclòs.

Extrem tercer.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat al Sr. xxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta el Sr. xxxxxxxx (R.E. 102/2015) 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
Centre d’Atenció a Disminuïts Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del 45 %.
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. xxxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones amb
disminució física, en la modalitat de conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessat.
Extrem quart.- Concessió de la targeta d’aparcament individual per a persones
amb discapacitat a la Sra. xxxxxxxx
Vist l’escrit que presenta la Sra. xxxxxxxx (R.E. 189/2015) 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.
Atès que, juntament amb la sol·licitud, s’acompanya la resolució del Cap del
Centre d’Atenció a Disminuïts Serveis Territorials a Girona del Departament de
Benestar i Família que acredita que té un grau de discapacitat del 75 %.
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 a la Sra. xxxxxxxx la targeta d’aparcament per a persones
amb disminució física, en la modalitat de no conductor.
Segon.- Notificar aquesta resolució a l’interessada.
Extrem cinquè .- Recursos Humans
5.1.- Autoritzacions de permisos de personal
Vistos els escrits del personal de la Corporació, a través dels quals sol·liciten gaudir
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 47/2015 a 83/2015.

5.2.- Concessió d’ajut econòmic per paternitat al treballador municipal Sr. xxxxxxxx
Vista la sol·licitud (R.E. núm. 120/2015) efectuada pel treballador municipal, Sr.
xxxxxxxx de concessió de l’ajut econòmic per paternitat, una vegada finalitzat el procés
d’adopció de la seva filla xxxxxxxx.
Atès que la mateixa sol·licitud li va ser desestimada per acord de la Junta de
Govern de data 23 de gener de 2008, en base a que la seva situació legal existent al
moment d’aquella sol·licitud no era d’adopció plena sinó d’acolliment orientat a l’adopció i
atès que el mateix acord establia la possibilitat de tornar-ho a demanar una vegada
finalitzat el procés i obtinguda la resolució judicial de l’adopció.
Vista la documentació aportada pel sol·licitant: fotocopia compulsada del Llibre de
Família, que acredita la seva paternitat per adopció.
Vist allò previst a l’article 42.I, apartat a) del Conveni- Acord regulador de les
condicions de treball dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant estableix una
ajuda familiar de 200 euros per adopció de cada fill/a o d’un menor de 5 anys.
Vist que l’edat actual de la menor adoptada és de 7 anys i considerant que
malgrat superar l’edat dels 5 anys fixada com a límit per la citada norma no és pot fer en
el cas concret una interpretació literal i restrictiva d’aquest requisit perquè la pròpia
complexitat del procés d’adopció i la dilació de la sentencia judicial ens portaria afavorir
la paternitat biològica sobre la paternitat per adopció.
Per altra banda una reflexió acurada sobre la finalitat del dret econòmic reconegut
en el conveni-acord
aplicable als treballadors en situació de paternitat i les
circumstàncies familiars del cas concret ens porten a les següents consideracions:
1.- La inclusió en el conveni/acord de condicions de treball dels empleats municipals
vigent de la percepció econòmica objecte de la sol·licitud dins de l’epígraf “ajuda familiar”
s’ha d’entendre com a una compensació econòmica a l’increment de les despeses
familiars que comporta l’arribada d’un nou membre a la família, sigui un nadó o un/a
nen/a adoptat/da.
2.- El sistema d’acolliment previ de l’adopció fa que els acollidors durant aquest temps es
facin càrrec de totes les despeses del/ de la menor acollit/da i tinguin les mateixes
obligacions d’assistència i cura del menor que les exigides per la filiació biològica o
natural.
3.- La sentència judicial de l’adopció al cas que ens ocupa, únicament formalitza una
situació fàctica de convivència familiar ininterrompuda entre els acollidors i la menor
acollida, sense que la sentència “per se” comporti noves despeses familiars. La sentència
genera el dret a la percepció però les despeses ja existien.
4.- La dilació de la sentencia judicial de l’adopció, en la majoria dels casos, és aliena a
voluntat dels adoptants.
Dit això caldria concloure que la finalitat de l’ajut familiar destinada a la paternitat
quedaria desvirtuada atenent exclusivament a la data de la resolució judicial de l’adopció
sense incloure el temps de pre-adopció o retrotraure els seus efectes al període
d’acolliment de l’adoptat prèvia acreditació per part dels beneficiaris de la convivència
continuada i ininterrompuda entre els adoptants i el menor adoptat.
Vistos els antecedents i efectuades les consideracions anteriors, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer.- Concedir al Sr. xxxxxxxx un ajut familiar per l’import de 200 euros amb
motiu de la seva paternitat per adopció, retrotraient els efectes de la sentència d’adopció
plena a la data en que aquesta mateixa petició li fou denegada (28 de gener de 2009)
per trobar-se en situació familiar d’acolliment previ a l’adopció i, per tant, pendent de
resolució judicial; requisit que ara compleix.
Segon.- Notificar l’anterior a l’interessat.

Tercer.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.
5.3.- Concessió d’una bestreta reintegrable a la treballadora municipal Sra. xxxxxxxx
Atès que la Sra. xxxxxxxx, treballadora adscrit a la plantilla de personal laboral
municipal, ha sol·licitat una bestreta reintegrable per l’import de 1.500€ (Mil cinc-cents
euros) a retornar en 24 mensualitats.
Atès el que disposa l’article 50 del Conveni/Acord de les empleades públiques i
dels empleats públics de l’Ajuntament de Vilafant, el qual estableix el límit màxim de
3.000 € per a les bestretes de retribucions, a retornar en un màxim de 36 mensualitats
i que no es podran demanar dues bestretes consecutives sense haver transcorregut
un any des del total reintegrament de l’anterior.
Vist que per acord de la Junta de Govern Local es va concedir a la Sra.
xxxxxxxx una bestreta de 3.000 € a retornar en 36 mensualitats.
Atès que la Sra. xxxxxxxx ha retornat a l’Ajuntament la totalitat de l’import de la
bestreta anterior i que ara formula una nova petició emparant-se en raons personals
imperioses, sense haver transcorregut el termini d’un any que fixat al Conveni/Acord
Atès el caràcter excepcional de la situació econòmica de la treballadora
municipal i l’informe favorable de la Comissió paritària de seguiment i interpretació del
Conveni-Acord regulador de condicions de treballs dels empleats i empleades
municipals, la Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels
assistents, adopta el següent ACORD:
Primer.- Concedir a la Sra. xxxxxxxx, treballadora adscrita a la plantilla de
personal laboral municipal, una bestreta reintegrable per import de 1.500 € (Tres mil
euros).
Segon.- L’esmentada bestreta es reintegrarà per part de la Sra. xxxxxxxx,
distribuïda en vint-i-quatre mensualitats.
Tercer.- Notificar la present resolució a la persona interessada.
Quart.- Comunicar la present resolució a la Intervenció i a la Tresoreria
municipals.

Extrem sisè.- Comunicació de l’activitat de perruqueria a exercir per la Sra. Ana
Clea Pedroso Guillamet, al carrer Catalunya, núm. 14 B (Expedient 32/2014).
Atès que la Sra. Ana Clea Pedroso Guillamet, amb NIE núm. xxxxxxxx, ha
comunicat a aquest Ajuntament en data 30/10/2014 (Expedient núm. 32/2014) l’inici de
l’activitat de perruqueria ubicada al carrer Catalunya, núm. 14 B, d’aquest municipi .
Atès que a la comunicació ha adjuntat la documentació establerta a la Llei 20/2009, de
prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA).
Atès que l’enginyer tècnic assessor municipal, Sr. Guillem Salesa Ballesta, ha informat
favorablement l’activitat, pel que fa a la documentació presentada;
La Junta de Govern Local, amb el vot favorable de la totalitat dels assistents,
adopta el següent ACORD:
Primer.- L’Ajuntament de Vilafant es dóna per assabentat que la Sra. Ana Clea
Pedroso Guillamet amb NIE núm. xxxxxxxx exercirà una activitat de perruqueria al
carrer Catalunya, núm. 14 B, d’aquest municipi
Segon.- Inscriure l’esmentada activitat en el Registre municipal d’activitats.

Tercer.- Aprovar la liquidació de les taxes, les quals importen un total de 300
euros, d’acord amb el contingut de les tarifes establertes a l’Ordenança Fiscal núm. 9
de l’Ajuntament de Vilafant.
Quart.- Requerir al titular de l’activitat perquè porti a terme l’actualització de les
dades cadastrals de l’immoble o s’ubica l’activitat, tot personant-se a les oficines
municipals corresponents o al mateix Servei Territorial del Cadastre a Girona.
Cinquè.- Notificar el present acord a l’interessada.
Extrem setè.- Subvencions
7.1.- Sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per a finançar en part les
despeses d’organització de la 19a. Fira del conill i de l’artesania.Vista la convocatòria de subvenció, per a l’any 2015, aprovada per la Junta de
Govern Local de la Diputació de Girona en sessió de data 27 de gener de 2015 per
atendre al finançament de les despeses d’organització d’esdeveniments de caràcter
firal i adreçada als Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre de la demarcació de
Girona (publicada al BOP de Girona núm. 21, de data 2 de febrer de 2015).
Atès que l’Ajuntament té previst, com cada any, l’organització de la que seria la
19a. edició de la Fira del conill i de l’artesania que tindria lloc el dia 29 de maig de
2015, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents ACORDA:
Primer.- Acollir-se a la convocatòria oberta per a l’atorgament de subvencions a
Ajuntaments i entitats sense ànim de lucre per a l’organització d’esdeveniments de
caràcter firal, per a l’any 2015 i sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per
l’organització de l’activitat 19a. edició de la Fira del conill i de l’artesania que tindrà lloc
el dia 29 de maig de 2015.
Segon.- Formalitzar la sol·licitud en el model imprès acompanyant la
documentació exigida a la convocatòria.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessàries per al compliment d’aquest acord.

7.2.- S’informa als assistents del següent:
7.2.1.- El Consell Català de l’Esport ha lliurat a l’Ajuntament, per transferència
bancària, l’import de 7.734,69 euros per l’actuació de tancament i protecció al camp de
futbol i al camp d’entrenament.
7.2.2.- La Diputació de Girona, àrea de promoció econòmica, comunica que la Junta
de Govern per acord adoptat en sessió de 13/01/2015, va acordar l’adhesió de Vilafant
al al Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica, anualitat 2015
7.2.3.- La Diputació de Girona, àrea d’assistència i cooperació als municipis, comunica
que la Junta de Govern del dia 27/01/2015 va aprovar la convocatòria de les
subvencions del Fons de Cooperació Econòmica i Cultural per l’any 2015. El termini de
presentació de sol·licituds finalitza el proper dia 6 de març.

Extrem vuité .- Sol·licitud a XALOC d’assumpció de la defensa jurídica d’aquest
Ajuntament en el contenciós administratiu núm. 668/2014 interposat per

ORANGE ESPAGNE, SAU, contra l’acord plenari d’aprovació de la Taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores
dels serveis de subministrament d’interès general i l’ordenança fiscal reguladora
1. Atès el conveni signat entre XALOC i l’Ajuntament de Vilafant, pel que es regula la
delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d’ingressos a favor
de la Diputació de Girona de la Taxa d’aprofitament especial de domini públic local a
favor d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general, que
diu el següent:
“PRIMER. OBJECTE. (...) L’exercici de les competències que són objecte de delegació
comprenen, a títol enunciatiu i no limitatiu, d’acord amb la relació prevista en el Pla de
Serveis per a la realització per part de XALOC de les facultats delegades pels
ajuntaments en matèria de gestió, inspecció i recaptació dels ingressos de dret públic
municipals, les funcions següents:
1. Revisió de les autoliquidacions presentades pels obligats tributaris.
2. Realització de liquidacions provisionals, complementàries i definitives per
determinar els deutes tributaris.
3. Expedició de documents cobratoris.
4. Pràctica de notificacions de les liquidacions.
5. Recaptació dels deutes en període voluntari i executiu.
6. Dictar la provisió de constrenyiment.
7. Liquidació d’interessos de demora i recàrrecs d’extemporaneïtat.
8. Resolució dels expedients de devolució d’ingressos indeguts.
9. Qualificació de les infraccions i imposicions de sancions tributàries.
10. Realització d’actuacions de comprovació i investigació en l’àmbit de la
Inspecció tributària i pràctica de les liquidacions tributàries que en resultin.
11. Resolució dels recursos que s’interposin contra els actes anteriors.
12. Actuacions d’informació i assistència als contribuents.
13. Aquelles altres actuacions necessàries per dur a terme amb eficàcia la
gestió integral de la taxa, que engloba la gestió, recaptació en voluntària i
executiva, i la inspecció tributària”.

2. En data 5 de febrer de 2015 va tenir entrada al Registre general de l’Ajuntament de
Vilafant (número entrada 188) ofici del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
Sala contenciosa administrativa, Secció Primera, pel que es comunica a aquesta
Administració la interposició de recurs contenciós administratiu núm. 668/2014 per part
d’ORANGE ESPAGNE, SAU, contra l’acord del Ple municipal de l’Ajuntament de
Vilafant de data 30 de setembre de 2014, que va aprovar la imposició de la taxa de la
Taxa per l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses
explotadores dels serveis de subministrament d’interès general i l’ordenança fiscal
reguladora, publicada al BOP de Girona número 225, de 25 de novembre de 2014.
3. Atès que és necessari que existeixi una coherència i una harmonia entre la
tramitació administrativa en matèria de gestió, inspecció i recaptació de la Taxa per
l’aprofitament especial del domini públic local a favor d’empreses explotadores dels
serveis de subministrament d’interès general, i la tramitació en via judicial, i en concret,
a la jurisdicció contenciosa administrativa.

4. Atès que existeix el vistiplau jurídic i tècnic per procedir a l’encàrrec de la defensa
jurídica d’aquest Ajuntament a favor de l’organisme autònom de la Diputació de
Girona, anomenat XALOC, la Junta de Govern Local per amb el vot favorable de tots
els assistents, ACORDA:
Primer. Sol·licitar a l’organisme autònom XALOC l’assumpció de la defensa
jurídica davant la jurisdicció contenciosa administrativa, en totes les instàncies
judicials, del procediment contenciós administratiu interposat per ORANGE ESPAGNE,
SAU contra l’Ajuntament de Vilafant i tramitat per la Sala Contenciosa Administrativa
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sota el núm. 668/2014.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a portar terme tots els actes i gestions
necessaris per a l’execució del present acord.
Extrem nové.- Resolució de l’expedient de responsabilitat patrimonial, núm.
290/2014, per danys en vehicle matrícula 96200RH, promogut pel Sr. Jordi
Carpio Marchal
Atesa la proposta de resolució de l’Instructor Sr. Josep Puigmal i Pairot, de data
23 de gener de 2015, en l’expedient de responsabilitat patrimonial núm. 290/2014; que
a continuació es transcriu literalment:
“Exp. 290/2014 Responsabilitat patrimonial
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Instructor: Sr. Josep Puimal i Pairot
ANTECEDENTS I FONAMENTS DE FET
1.- Atès que en data 1.08.2014 (RE. 1230/2014) el Sr. Jordi Carpio Marchal va formular reclamació
d’indemnització per danys ocasionats al vehicle marca Volskwagen, Model Tourant, matrícula 9620DRH;
ocorreguts el dia 25 de juliol de 2014, cap a les 22:00 hores, exposant que l’esmentat vehicle conduit pel
mateix reclamant quan circulava per la rotonda de la Plaça de l’Ajuntament de Vilafant, amb la via
inundada per la puja va ficar la roda en un pou de registre del clavegueram que es trobava sense tapa i
com a conseqüència d’aquest l’accident es va malmetre el neumàtic de la roda davantera de l’esmentat
vehicle el qual va tenir que ser substituït; fixant la reparació dels danys en 115,00 euros i adjuntant
document fotogràfic dels danys produïts, un justificant de la despesa de reparació; i proposant com a
prova el testimoni presencial dels fets al Sr. Enric Gironella Colomer.
2.- Atès que per Decret de l’Alcaldia de data 22 de desembre de 2014 es va incoar un expedient de
responsabilitat patrimonial pels fets descrits anteriorment que va ser notificat al reclamant concedint-li
audiència pel termini de 15 dies sense que l’interessat hagi aportat més documents ni proposat altres
mitjans de prova que els que adjunta i proposa en el seu escrit inicial.
3.- Atès que en data 7.10.2014 els serveis tècnics municipals van emetre informe confirmant els
següents extrems: a) que la tapa de registre del clavegueram descrita pel Sr. Carpio a com a causa del
sinistre es troba situada al pou de registre existent al mig del carril de circulació de la rotonda de la plaça
de l’Ajuntament; b) que la ubicació d’aquest pou de registre en el nivell més baix de la xarxa municipal
de clavegueram i la forta pluja que va caure aquell dia podria haver fet sortir la tapa del seu lloc quan el
col·lector de clavegueram va entrar en càrrega; c) i que malgrat que els serveis municipals al dia
següent dels fets es van trobar la tapa col·locada al pou de registre aquesta podia haver estat retornada
al seu lloc per terceres persones, extrem que quedaria confirmat pel fet de que aquesta tapa no disposa
de la llengüeta de seguretat.

4.- Atesa la manifestació efectuada pel Sr. Enric Gironella Colomer, mitjançant escrit de data 19 de
novembre de 2014, com a testimoni presencial dels fets relatats pel Sr. Carpio, ratificant la veracitat
dels mateixos.
FONAMENTS JURÍDICS.I.- Atès que 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, com és el cas del propietari del vehicle.
II.- Atès que 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); i atès que 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.
III.- Atès que 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. Atès que 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; o quan entre el danyi la causa intervé una “força major”, que fa imprevisible e inevitable la
producció del dany.
IV.- Atès que de l’examen de l’expedient i de la documentació aportada, ha quedat provada l’existència
del dany reclamat i que el mateix té el seu origen en la sortida i desplaçament d’una tapa del
clavegueram del seu pou de registre, la qual no disposava del sistema d’enclavament necessari i va ser
expulsada quan el col·lector va entrar en càrrega per l’acumulació excessiva de cabdal d’aigües pluvials
a la xarxa. Atès que existeix, doncs, una relació de causalitat entre la tapa del pou de registre i els danys
reclamats.
V.- Atès que per raó de la quantia, en aquest cas no es preceptiu del dictamen de la Comissió Jurídica
Assessora de la Generalitat de Catalunya.
VII.- Atès que per a la tramitació de l’expedient s’ha seguit el procediment abreujat, de conformitat amb
el que disposa l’article 14 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.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ.Vist l’article 17 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 a la Junta de Govern Local
l’adopció del següent ACORD:
Primer.- Estimar la reclamació de responsabilitat patrimonial presentada pel Sr. JORDI CARPIO MARCHAL
per danys en el vehicle marca Volkswagen, model Turan, matrícula 9620DRH i procedir al pagament
íntegre de la reparació dels danys ocasionats pel sinistre, valorats en CENT QUINZE EUROS (115,00 €).
Segon.- Elevar la proposta a la Junta de Govern Local.”.

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 i estimar
la reclamació de responsabilitat patrimonial formulada pel Sr. JORDI CARPIO
MARCHAL, per danys causats al el vehicle de la seva propietat marca Volkswagen,
model Turan, matrícula 9620DRH i abonar al reclamant la quantitat de CENT QUINZE
EUROS (115,00 €) en concepte d’indemnització.
Segon .- Notificar a l’interessat.
Extrem desè.- Sol·licitud a l’Agencia Catalana de l’Aigua (ACA) d’actuació en
relació a la situació de risc de caiguda dels arbres (pollancres) situats a la llera
del rec Susanna
Atès l’informe elaborat per l’enginyer agrari i tècnic assessor municipal, Sr.
Agustí Anglada, en relació a la perillositat de l’arbrat situat a la llera del Rec Susanna,
exposant que els arbres són de molta edat, tenen una alçada superior als 20 metres,
un tronc amb perímetre superior a 2,5 m. i que es troben a menys de 10 metres dels
habitatges i proposant la seva tala o copar-los fins una alçada màxima per evitar
l’actual risc de caiguda.
Vist l’esmentat informe i a proposta del regidor de Medi Ambient, la Junta de
Govern Local per unanimitat dels assistents, ACORDA:
Primer.- Donar trasllat de l’informe tècnic a l’Agencia Catalana de l’Aigua
sol·licitant la seva actuació o bé l’autorització als Ajuntaments afectats, Figueres i
Vilafant, per a la talla o copa dels arbres (pollancres) ubicats a la llera del rec Susanna
en prevenció de rics de possible caiguda i producció de danys personals i materials
als habitants i els habitatges de l’entorn.
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.

Extrem onzè.Sol·licitud d’assistència tècnica a la Direcció General
d’Administració Local per elaborar un projecte de bandera que simbolitzi i
representi al municipi de Vilafant.
Vist l’escrit de data 29/01/2015 (R,E. Núm. 132/2015) de la Direcció General
d’Administració Local oferint al nostre Ajuntament l’assistència tècnica gratuïta
necessària per elaborar el projecte de bandera de Vilafant i donar un pas més en la
oficialització dels símbols d’aquest municipi, afegint-se a l’escut heràldic que en el seu
dia va ser degudament oficialitzat i inscrit en el Registre d’ens locals de Catalunya.
Vista la proposta, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents,
ACORDA:
Primer.- Acceptar l’oferiment de la Direcció General d’Administració Local i
sol·licitar la seva assistència tècnica per elaborar el projecte de bandera del municipi
de Vilafant
Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord.
Extrem dotzè.- Conveni de cessió d’espai de la finca “Can Massanet” per a
l’activitat dels “Vespres Musicals”

Vista la proposta del 1r. Tinent d’Alcalde i delegat de l’àrea de cultura, de
subscriure un conveni amb el propietari o propietaris de la finca “Can Massanet” per a
la cessió d’espais destinats a l’organització i desenvolupament de l’activitat que
promou aquest Ajuntament anomenada “Vespres Musicals”, i vist que el contingut de
la proposta porta el redactat següent:
“CONVENI DE CESSIÓ D’ESPAIS DE LA FINCA “CAN MASSANET” PER A L’ACTIVITAT “VESPRES
MUSICALS”
A Vilafant, (data).
REUNITS :
D'una part la Sra. Consol Cantenys i Arbolí, Alcaldessa de l'Ajuntament de Vilafant, assistida del Secretari
de la Corporació Sr. Josep Maria Cortada i Puig.
D'altra part, el Sra. Núria Gifre Nogareda, major d’edat, domiciliada al carrer xxxxxxxxxxxxx., de Vilafant,
CP 17740 i amb DNI/NIF núm. xxxxxxxxxxx
INTERVENEN :
La Sra. Consol Cantenys i Arbolí, en nom i representació de l'AJUNTAMENT DE VILAFANT amb CIF
P1723500C i domicili social a Pl. de L’Ajuntament, núm. 1 de 17740-VILAFANT, degudament facultada
per acord ......................... ; i la Sra. NÚRIA GIFRE NOGAREDA en nom propi com a usufructuaria de la
finca “Can Massanet” de la qual les seves filles, Maria Isabel, Núria i Imma Solés Gifre ostenten la nua
propietat, a parts iguals.
Ambdues parts es reconeixen mútuament la capacitat per exercir drets i contraure obligacions i
MANIFESTEN:
I.- L’Ajuntament de Vilafant ve programant des de l’estiu de l’estiu de 2001, el festival “Vespres Musicals”,
un cicle anual de concerts i actuacions musicals que es porten a terme el mes de juliol de cada any.
II.- Tradicionalment els “Vespres Musicals” s’han dut a terme als jardins de la finca “Can Massanet” La
ubicació dels “Vespres Musicals” en els jardins d’aquesta casa pairal constitueix un valor afegit
indiscutible al festival, i amb el pas dels anys aquest paratge de singular bellesa ha esdevingut l’element
distintiu dels “Vespres”, també apreciats i valorats per aquest acollidor marc natural.
II.- Interessa a l’Ajuntament de Vilafant continuar organitzant els “Vespres Musicals” com un exponent
cultural del municipi, amb criteris d’anar-lo posicionant en l’àmbit dels esdeveniments musicals que
tenen lloc cada estiu a la comarca.
III.- Al llarg de tots aquest anys, també s’ha posat de manifest l’interès de la família Solés-Gifre en els
“Vespres Musicals” havent donat suport a l’esdeveniment i posant a disposició de l’Ajuntament de Vilafant
els jardins de la finca “Can Massanet”.
IV.- Vista doncs l’entesa entre la propietat de la finca i aquest Ajuntament i la mútua voluntat de seguir
impulsant el festival, ambdues parts subscriuent el present conveni que quedarà subjecte als següents
PACTES
Primer.- La Sra. Núria Gifre Nogareda cedeix temporalment a l’Ajuntament l’ús dels espais de la finca
anomenada “Can Massanet” amb la finalitat de desenvolupar-hi la celebració dels “Vespres Musicals”. Els
espais objecte de la cessió són:
a)
b)
c)
d)
e)

Explanada principal dels jardins, que es destinarà a la celebració dels concerts.
Jardí anomenat d’ “el bolet”, on s’ubicarà i prestarà un servei de bar, que es complementarà amb
actuacions musicals de petit format.
Entrada principal de la casa, que farà les funcions de camerino dels artistes actuants.
Magatzem contigu a l’entrada principal, que s’utilitzarà per guardar el material logístic del festival.
Els passatges i els camins d’accés als espais relacionats als apartats anteriors (a,b,c i d), per tal
de permetre l’accés de l’organització, artistes i públic.

Segon.- La cessió de l’ús temporal de les edificacions, franges de terreny i zones enjardinades descrites
als pactes anteriors tindrà lloc el mes de juliol, durant els dies necessaris per dur a terme la preparació del
festival i el desenvolupament del programa artístic.
Tercer.- Els dies d’activitat amb obertura al públic normalment seran els divendres i els diumenges, tot i
que es podrien modificar d’acord amb el calendari de programació dels concerts.
Quart.- La durada i els efectes d’aquest conveni coincidiran amb la temporada d’organització i
desenvolupament de l’activitat “Vespres musicals”, és a dir de l’1 al 31 de juliol de 2015 i serà prorrogable
automàticament per períodes d’anualitats successives si cap de les parts ha comunicat per escrit a l’altra
la seva voluntat de modificar-lo o extingir-lo, amb una antelació mínima de quatre mesos abans de data
de previsió d’inici del següent festival.
Cinquè.- La Sra. Núria Gifre Nogareda autoritza explícitament l’accés als espais cedits i durant el temps
necessari, al personal municipal que treballi en l’organització del festival, els empleats de les diferents
brigades, el personal de les associacions i empreses que col·laborin o aportin qualsevol subministrament
o logística, així com el personal tècnic, muntadors, artistes, i públic assistent als concerts i actes
programats.
També es permetrà l’accés de vehicles per a la descàrrega de materials i persones relacionades
directament amb l’organització del festival. Aquests vehicles romandran a l’interior de la finca el temps
necessari per a realitzar les seves funcions, essent en tot cas obligats a estacionar fora del recinte.
La utilització dels espais cedits temporalment comporta també autorització per a instal·lar escenaris,
equips d’il·luminació i sonorització , taules i cadires, neveres i taulells, cabines sanitàries, rètols
publicitaris, pancartes i senyalitzacions, generadors elèctrics, i en general qualsevol element i/o material
necessari per al desenvolupament dels concerts.
Sisè.- La Sra. Núria Gifre Nogareda autoritza a l’Ajuntament la possibilitat de tancament del recinte cedit,
realitzant controls d’accés, per tal d’organitzar determinats actes amb la modalitat de pagament; en aquest
supòsit, l’Ajuntament adoptarà les mesures necessàries per no obstaculitzar la lliure entrada a la propietat
de les persones relacionades amb l’àmbit privat i social de la família.
Setè.- L’Ajuntament de Vilafant es farà càrrec dels treballs de manteniment de jardineria dels espais cedits
en us temporal, així com el passatge d’accés des de la porta principal de la finca. Aquest manteniment es
durà a terme anualment en dues fases: La primera serà de temporada i abastarà la poda d’arbres i
arbustos. La segona en dates prèvies al festival, consistirà en el repàs i la poda d’arbustos. En els dos
casos, s’inclou la retirada de la brossa resultant.
Vuitè.- L’Ajuntament de Vilafant assumirà al seu càrrec les despeses d’electricitat generades durant les
actuacions portades a terme a l’espai de la plaça del “bolet”.
Novè.- L’Ajuntament de Vilafant cobrirà qualsevol sinistre imputat directament a l’organització del festival,
a través de les corresponents pòlisses d’assegurança de danys i responsabilitat civil.
Desè.- Una vegada finalitzat el festival “Vespres musicals” , l’Ajuntament es compromet a deixar tots els
espais cedits en ús temporal, en les mateixes condicions del moment de la recepció.
Onzè.- L’Ajuntament de Vilafant entén consensuat el present conveni de bona fe, subscrit amb persona
legitimada i sense perjudici de tercers, essent facultat exclusiva de la Sra. Núria Gifré Nogareda el donar
compte d’aquest conveni a les persones que ostenten la “nua propietat” de la finca “Can Massanet” o, si
s’escau, obtenir l’autorització o la representació necessària per a la formalització d’aquest conven.
Després de llegir el present conveni, els atorgants es s’afirmen i ratifiquen en el seu contingut,
signant-lo per duplicat exemplar i a un sol efecte”.
(...)

Vista la proposta, la Junta de Govern Local per unanimitat dels assistents,
ACORDA:
Primer.- Aprovar el conveni de cessió d’un espai de la finca “Can Massanet”
per a l’organització i desenvolupament de l’activitat “Vespres Musicals”.

Segon.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per a la realització dels actes i gestions
necessaris per al compliment d’aquest acord, inclosa la signatura del conveni.

No havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió a les 15:10 hores.
L’ALCALDESSA PRESIDENTA

Consol Cantenys i Arbolí

EL SECRETARI INTERVENTOR ACCIDENTAL

José Andrés Valentín i Pintado

