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Expedient núm. X2019002032 - 2500-000001-2019 
 

 
El secretari de l’Ajuntament, Josep Maria Cortada Puig,  
 
CERTIFICA: 
 
Que el PLE, en la SESSIÓ ORDINÀRIA celebrada el dia 20 de novembre de 2019 ha 
adoptat l’acord següent, que transcrit literalment diu: 
 

Antecedents 
El Ple municipal, en sessió de data 16 de maig de 2018, adoptà l’acord 

d’aprovar inicialment la modificació de l’article 2on dels estatuts actualment vigents de 
la societat plurimunicipal Figueres de Serveis, SA (FISERSA) amb la finalitat d’incloure 
a les activitats que constitueixen l’objecte social de la mateixa la següent activitat: “La 
prestació del servei de grua municipal removent mitjançant el servei de grua els 
obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les normes d'estacionament, 
comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana, al municipi de Vilafant”. 

 
En concret, s’introduïa a l’esmentat article 2on el següent: 
“Article 2on: L'objecte social el constitueixen les activitats següents:  
(...) o) Respecte de l’Ajuntament de Vilafant la prestació del servei de grua 

municipal removent mitjançant el servei de grua els obstacles de qualsevol naturalesa 
que, per la infracció de les normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats 
per a la circulació urbana.  

En relació amb l’activitat a què es refereix l’apartat n), o) la societat es 
considera com a mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament de Vilafant als efectes 
previstos en els articles 4.1.n) i  24.6. del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de 
novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 
(...)” 

 
L’expedient de modificació d’aquest article fou sotmès a informació pública per 

part de les tres Administracions que formen part de FISERSA (Ajuntaments de 
Figueres i Vilafant, i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà), als efectes de la 
presentació d’aquelles al·legacions o suggeriments que s’estimin oportuns. 

 
Al no haver-se presentat cap al·legació ni suggeriment, la modificació inicial de 

l’article 2on dels estatuts de FISERSA  ha assolit el caràcter de definitiva, sense 
necessitat d’adoptar un acord exprés en tal sentit. 

 
L’ordenança municipal de circulació de Vilafant, aprovada pel plenari municipal 

en data de 15 de març de 2017 i publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 138 de data 19 de juliol de 2017, regula al seu article 17 la intervenció 
de l’autoritat municipal en els supòsits de retirada i immobilització de vehicles a la via 
urbana. En concret, estableix en quins casos “la Guàrdia Municipal o els Serveis 
Municipals podran retirar un vehicle de la via o, en el seu cas, encarregar la seva 
retirada a una empresa destinada a la prestació d’aquest servei, si l’obligat a efectuar-
ho no ho fes, i traslladar-lo a un dipòsit de vehicles”. 
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El nostre Ajuntament no disposa d’un dipòsit municipal de vehicles, per la qual 
cosa, en els supòsits de retirada de vehicles de la via urbana, aquests hauran de ser 
conduïts al lloc autoritzat més pròxim que es pugui, amb indicació als seus titulars i/o 
conductors del lloc al qual s’han traslladat. Aquest extrem s’ha d’incloure al redactat de 
l’esmentat article 17 de l’ordenança municipal de circulació de Vilafant. 

 
Vist el dictamen de la Comissió informativa d’atenció a les persones. 
 
Fonaments de dret 
.- L’article 26,1 g) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del 

règim local pel que fa a les competències pròpies del municipi en matèria de trànsit, 
estacionament de vehicles i mobilitat. 

.- Article 4 i següents, i article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
contractes del sector públic. 

.- Article 2n dels estatuts de la societat Figueres de Serveis, SA (FISERSA).  
 
A la vista d’aquests antecedents i fonaments jurídics, el ple municipal adopta el 

següent: 
 
Acord 
Primer.- Aprovar l’establiment del servei de grua municipal, a l’empara de les 

competències pròpies del municipi que té atribuïdes per part de la legislació bàsica de 
règim local i d’acord amb la regulació continguda a l’article 17 de l’ordenança municipal 
de circulació. 

 
Segon.- Encomanar a l’empresa plurimunicipal Figueres de Serveis, SA 

(FISERSA), d’acord amb el que estableix l’apartat o) de l’article 2n dels seus estatuts,  
la prestació a l’Ajuntament de Vilafant del servei de grua municipal removent 
mitjançant el mateix els obstacles de qualsevol naturalesa que, per la infracció de les 
normes d'estacionament, comportin restriccions i dificultats per a la circulació urbana.  

El servei es prestarà d’acord amb els següents tràmits: 
1.- La retirada d’un vehicle de la via urbana serà ordenada pel servei de la 

guàrdia municipal o per part del servei de mossos d’esquadra, d’acord amb les 
competències sobre el trànsit i circulació urbana que tinguin atribuïdes i d’acord amb la 
normativa viària que sigui d’aplicació. 

2.- El trasllat del vehicle serà efectuat per part del servei de grua de l’empresa 
plurimunicipal FISERSA, previ avís que li haurà estat cursat per part de la guàrdia 
municipal o dels mossos d’esquadra.  

3.-  El servei de grua traslladarà el vehicle al lloc autoritzat més pròxim que es 
pugui, amb indicació als seus titulars i/o conductors del lloc al qual s’ha traslladat. 
L’avís s’efectuarà mitjançant un adhesiu col·locat a l’indret on el vehicle estava 
inicialment estacionat. 

4.- La retirada del vehicle es suspendrà si, en el moment de practicar-la, el/la 
conductor/a es presenta i cessa la pertorbació que l’havia causat.  

5.- El/la conductor/a haurà de satisfer la taxa per utilització del servei de grua 
que estableixi l’ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la retirada de vehicles 
abandonats o estacionats defectuosament o abusivament a la via públic, i es 
mantindrà la denúncia per a la infracció.  
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Tercer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 17.1 de l’ordenança 
municipal de circulació de Vilafant, publicada íntegrament al Butlletí Oficial de la 
Província núm. 138 de data 19 de juliol de 2017, de tal manera que el seu redactat 
sigui el següent: 

“Article 17. Intervenció de l’autoritat municipal.  
1. Retirada 

La Guàrdia Municipal o els Serveis Municipals podran retirar un vehicle de la via o, 
en el seu cas, encarregar la seva retirada a una empresa destinada a la prestació 
d’aquest servei, si l’obligat a efectuar-ho no ho fes, i traslladar-lo al lloc autoritzat més 
pròxim que es pugui, en el següents casos:  

a) Sempre que constitueixi perill o causi greu destorb a la circulació de vehicles o 
vianants o deteriori algun servei o patrimoni públic, quan se’n presumeixi 
l’abandonament i quan estigui denunciat com a robat.  

b) En cas d’accident que l’impedeixi continuar la marxa. 
c) Quan, procedent legalment la immobilització del vehicle, no hagués un lloc 

adient per practicar-la sense obstaculitzar la circulació de vehicles o persones.  
d) Quan, havent estat immobilitzat el vehicle per no acreditar l’infractor la seva 

residència legal a España i no fer efectiu el dipòsit de l’import de la multa, persistís en 
la seva negativa de realitzar el dipòsit.  

e) Quan un vehicle estigui estacionat en llocs habilitats per la autoritat municipal 
com zones d’aparcament reservat per a l’ús de persones amb discapacitat sens 
col·locar el distintiu que l’autoritza. 

f) Quan un vehicle estigui estacionat en els carrils o parts de les vies reservats 
exclusivament per a la circulació o per al servei de determinats usuaris i en les zones 
reservades a la càrrega i descàrrega.  

g) Quan es dificultin les maniobres pe retirar o dipositar contenidors o elements 
anàlegs del serveis públic de recollida d’escombraries. 

h) Quan estigui estacionat a la via pública, damunt de qualsevol mena de 
plantació o enjardinament. 

i) Sempre que, i com en tots els casos anteriors, constitueixi un perill o causi un 
greu obstacle  a la circulació  o al funcionament d’algun servei públic. 

j) Quan resti estacionat durant un període superior a 30 dies en un lloc determinat 
de la via pública. 

La retirada del vehicle s’ha de suspendre si, en el moment de practicar-la el/la 
conductor/a es presenta i cessa la pertorbació que l’havia causat. En qualsevol cas, 
el/la conductor/a ha de satisfer les despeses ocasionades per aquesta actuació, i es 
mantindrà la denúncia per a la infracció.  

En cas d’emergència o necessitat justificada, la Guàrdia Municipal podrà retirar o 
encarregar la retirada dels vehicles de la via pública encara que no estiguin en situació 
d’infracció. En aquest cas, els vehicles seran conduïts igualment al lloc autoritzat més 
pròxim que es pugui, amb indicació als seus titulars i/o conductors del lloc al qual s’han 
traslladat. Aquests desplaçaments no comportaran cap mena de pagament, qualsevol 
que sigui el lloc on es porti el vehicle.” 

 
Quart.- Sotmetre la modificació d’aquesta Ordenança a exposició pública 

durant el termini de trenta dies, mitjançant publicació al Butlletí Oficial de la província i 
al Diari Oficial de la Generalitat, als efectes de la formulació de les reclamacions i 
d’al·legacions que s’estimin oportunes. Si transcorregut el termini esmentat no s’han 
presentat al·legacions, l’esmentada modificació de l’ordenança es considerarà 
aprovada definitivament sense necessitat d’un nou acord. 
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Cinquè.- Autoritzar l'alcaldessa perquè porti a terme tots aquells actes i 

gestions que siguin necessaris per a l’execució de l’anterior acord. 
 
 
Signat electrònicament, 
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