ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL DIA 9 DE FEBRER DE 2016
A Tortellà, el dia 9 de febrer de 2016, a les 19:00, es reuneix a la sala de Plens
d’aquesta casa consistorial, sota la presidència de l’alcalde, Sr. Rafel Domínguez
Blázquez, amb l’objecte de celebrar sessió extraordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els/les regidors/es:
Srs/es Fernando Durante Acevedo, Mireia Canal Vila, Fèlix Valero Alonso, Francesc
Xavier Ten Costa i Albert Vergés Sarola.
No assisteix:
Sr. Oliver Viscido Sotelo, havent justificat la seva absència.
Actua com a secretària de la Corporació la Sra. Susanna Vilarnau Prujà.
Constatada l’existència de quòrum legal, la Presidència declara oberta la sessió.
1. APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONTRACTE DEL SERVEI D’IMPLANTACIÓ
DE LES MESURES DERIVADES DE LES OBLIGACIONS DE LA LLEI
ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES I ELABORACIÓ I MANTENIMENT
DEL DOCUMENT DE SEGURETAT
El Consell Comarcal de la Garrotxa ens comunica que vol obrir un procediment de
contractació per a l’adjudicació del servei d’implantació de les mesures derivades de
les obligacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i elaboració i manteniment
del document de seguretat.
Mitjançant resolució d’alcaldia núm. 95/13, l’Ajuntament de Tortellà aprova
l’encàrrec específic d’aquesta contractació al Consell Comarcal de la Garrotxa,
essent aquesta resolució ratificada pel Ple de la Corporació, en sessió ordinària, de
data 29 de novembre de 2013.
Amb data 13 de febrer de 2014, el Consell Comarcal de la Garrotxa va adjudicar el
contracte del servei d’implantació de les mesures derivades de les obligacions de la
Llei Orgànica de Protecció de Dades i elaboració i manteniment del document de
seguretat a l’empresa INSTITUTO CIES.
Transcorreguts dos anys de la contractació inicial del servei, és intenció de
l’Ajuntament renovar-lo per dos anys més.
Per tot l’exposat anteriorment, l’alcalde proposa al Ple de la corporació:
Primer.- Aprovar prorrogar, dos anys més, el contracte del servei d’implantació de
les mesures derivades de les obligacions de la Llei Orgànica de Protecció de Dades i
elaboració i manteniment del document de seguretat.
Segon.- Notificar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.

2. ACATAR LA SENTÈNCIA DICTADA PEL JUTJAT DEL SOCIAL NÚM. 2 DE
GIRONA, EN DATA 11 DE MAIG DE 2015, DEL RECURS 259/2011
Antecedents
Amb data 14 de gener de 2011, la Sra. Margarita Cufí, Sr. Adrià Vila i Sergi Vila,
presenten reclamació prèvia contra l’Ajuntament de Tortellà, en concepte de
reclamació per responsabilitat civil per la mort del Sr. Esteve Vila, esdevinguda el
dia 14 de gener de 2010. En la reclamació sol·licitaven que es declarés el dret a
cobrar la indemnització de 145.304,79€, pels danys i perjudicis derivats de
l’accident de treball.
Amb data 28 de gener de 2011, mitjançant resolució d’alcaldia núm. 1/11, s’acorda
desestimar la reclamació prèvia, donat que el Sr. Esteve Vila, va morir,
aparentment com a conseqüència d’un infart de miocardi, sense que aquest
accident hagi estat qualificat en cap moment com a accident de treball.
Amb data 28.02.2011 els reclamants van interposar demanda davant el Jutjat
Social de Girona contra l’Ajuntament de Tortellà, considerant que la mort del Sr.
Esteve Vila havia estat causada per la situació d’estrés que patia a la feina i per
l’ambient laboral que havia de suportar cada dia.
Més endavant, en data 22.01.2015, van ampliar la demanda inicial, canviant les
causes de la reclamació. Ara ja no consideraven que l’accident de treball derivés de
la feina, sinó que consideraven que derivava de la falta de reconeixements mèdics
a la feina, que el Sr. Esteve Vila sempre havia refusat de fer.
Val a dir que la Inspecció de Treball i Seguretat Social mai va considerar que
l’Ajuntament de Tortellà hagués incomplert cap mesura en matèria de prevenció de
riscos laborals, i tampoc va ser sancionat per aquest motiu.
Malgrat tot això anterior, amb data 11 de maig de 2015, el jutjat Social núm. 2 de
Girona, va dictar sentència, resolent:
“Estimo la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por Dº. Margarita Cufí
Torrent, D. Adrià Vilà Cufí y D. Sergi Vilà Cufí contra el Ayuntamiento de Tortellà.
Condeno al Ayuntamiento de Tortellà a abonar a los actores la cantidad de
158.375,41 euros, más el interés legal del dinero.
Desestimo la demanda de reclamación de cantidad interpuesta por D.ª Margarita
Cufí Torrent, D. Adrià Vilà Cufí y D. Sergi Vilà Cufí contra Catalana Occidente
Sociedad Anómina de Seguros y Reaseguros”.
L’Ajuntament de Tortellà va interposar recurs de suplicació contra aquesta
sentència, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya va dictar Sentència en
data 18.11.2015 desestimant el recurs presentat, i confirmant íntegrament la
sentència dictada pel Jutjat Social 2 de Girona.
Pels fets i fonaments exposats, l’alcalde proposa al Ple de la Corporació:
Primer.- Acatar la Sentència del Jutjat del Social núm. 2 de Girona, dictada en
data 11 de maig de 2015, del recurs 259/2011, i complir-la en els seus estrictes
termes.

Segon.- Fer efectiu el pagament de 165.402,15€ (cent seixanta-cinc mil quatre
cents dos euros amb quinze cèntims), distribuït en tres exercicis econòmics:
55.134,05 € al març de 2016, 55.134,05 al gener de 2017 i 55.134,05€ al gener de
2018.
Intervé en Francesc Xavier Ten i comenta que en situacions així et trobes indefens i
sorprès davant d’una sentència d’aquest tipus. I que el marge d’acció és molt
reduït.
L’alcalde respon que s’ha decidit arribar en un acord amb la família i no continuar
amb la interposició del Tribunal Suprem ja que era molt complicat que el
guanyéssim, donat que no s’estudia el fons de l’assumpte sinó que únicament es
valora si hi ha hagut sentència similars que reafirmessin la postura de l’Ajuntament.
Així mateix, comenta que continuar amb la interposició del Tribunal Suprem suposa
haver de pagar més interessos de demora i no poder negociar les condicions de
pagament.
Llavors, en Francesc Xavier Ten pregunta si s’han adoptat mesures correctores per
estar protegits, de cares al futur, per si succeïssin desgràcies similars.
L’alcalde respon que si que s’han adoptat.
En Francesc Xavier Ten demana si en alguna sentència es parla de la pràctica
inadequada del metge que li feia les revisions periòdiques.
L’alcalde respon que no, que el metge ha quedat exonerat i comenta que ja ho va
plantejar a l’advocat però que no ens ho va recomanar, a més això significaria
començar un nou litigi.
A continuació, en Francesc Xavier Ten planteja dues reflexions:
- Com devien ser les relacions entre la família i l’Ajuntament de Tortellà
- Hem de continuar pagant i cobrint demandes? Ja que aquesta demanda ha
suposat una pèrdua del 25% del pressupost de l’ajuntament durant 3 anys.
L’alcalde explica que respecte a la primera reflexió la única referència que té és que
justament quan feia un any de la mort de l’Esteve Vila varen presentar la demanda
a l’Ajuntament.
En Francesc Xavier Ten reitera que són reflexions. També, manifesta que respecte
aquest tema els hi donen el seu suport i que creu convenient fer-ho públic
mitjançant el butlletí.
L’alcalde respon que els hi agraeix molt la seva confiança. I donat la importància de
l’assumpte, també, creu necessari publicar-ho en el butlletí municipal.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels membres presents.
I no havent-hi cap més assumpte per tractar, l’alcalde aixeca la sessió a la 19:45h.,
i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc aquesta acta
que signen els assistents i la certifico amb la meva signatura.

