AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 14 DE MARÇ DE 2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 01/19
Caràcter: ordinària
Data: 14 de març de 2019
Horari: de 20.00 a 22.40 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcaldessa Presidenta
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Regidors
Sr. Albert Brugat Sastre (ERC)
Sr. Oscar Garcia Belmonte (ERC)
Sr. Xavier LLorente Cabratosa
(APV)
Sr. Ernest Pous Ripoll (APV)
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Sr. Jordi Gironés Matas (JxV)
Secretaria Interventora interina
Sra. Olga Serrats Juanola
Excusa l’assistència
Cap.
Als efectes de quòrum d’assistència i de votació, es fa constar que la Corporació
municipal està integrada per nou (9) membres de dret i de fet i que avui n’han
concorregut nou (9).
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ORDRE DEL DIA :
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 13/12/2018.
(X2018000407)
2. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 4 DE
DESEMBRE DE 2018 AL 4 DE MARÇ DE 2019. (NÚMS. 300 AL
318/2018, I DEL NÚM. 1 AL 51/2019).
3. DONAR COMPTES DE DIVERSOS INFORMES D’INTERVENCIÓ.
4. DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE VILAJUÏGA. (EXP.
X2019000019)
5. EXPEDIENT 2/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE
CRÈDITS. (EXP. X2019000079)
6. EXPEDIENT 3/2019 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
HABILITACIONS DE CRÈDITS. (EXP. X2019000080)
7. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR: ORDINÀRIA DE 13/12/2018.
(X2018000407)
Vista l’ acta de la sessió de data 13 de desembre de 2018 (9/2018) i havent-se
presentat esmenes al seu text, es detallen a continuació:
 PUNT 4. PRECS I PREGUNTES. Pag 11, paràgraf 3er. Incloure un comentari
del Sr. Llorente.
El Sr. LLorente pregunta si es faria un informe respecte si es compleixen o no les
garanties tècniques a partir dels certificats aportats per l’empresa i la Sra. Alcaldessa,
respon: suposo.
PUNT 4. PRECS I PREGUNTES. Pag 13, paràgraf 4art. S’inicia un debat acalorat
entre els regidors, al tractar el tema de la revista la Veu i el Sr. Colls, demana, que
consti en acta que el regidor Sr. Brugat va fa servir un to molt barruer per dirigir-se als
regidors de l’oposició.
És aprovada amb el vot favorable dels 9 regidors assistents.
2. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 4 DE
DESEMBRE DE 2018 AL 4 DE MARÇ DE 2019. (NÚMS. 300 AL 318/2018, I
DEL NÚM. 1 AL 51/2019).
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Com a Secretària - Interventora dono comptes dels següents decrets d'alcaldia dictats
des del 4 de desembre de 2018 al 4 de març de 2019:
REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2018
300 04/12/2018 PRÓRROGA LLICÈNCIA OBRES CAMI VELL, S/N
301 04/12/2018 CONCESSIÓ TARJETA D'ARMES CATEGORIA 4a. DANIEL KLETTE
AUTORITZACIÓ ÚS CENTRE CULTURAL I ESPORTIU PER ASSAIG CONCERT NADAL ESCOLA EL 17
302 04/12/2018
DESEMBRE DE 2018
303 04/12/2018 AUTORITZACIÓ ÚS SALA ACTES CENTRE CÍVIC PER RECITAL DE NADAL DE L'ESCOLA
304 04/12/2018 CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PEL PROPER 13 DE DESEMBRE DE 2018 A LES VUIT DEL VESPRE
305 11/12/2018 CREACIÓ DEL REGISTRE D'ACTIVITAT DE TRACTAMENT DE L'AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
306 13/12/2018 APROVACIO PAGUES EXTRES NADAL 2018
APROVACIÓ PLA SEGURETAT I SALUT OBRA REMODELACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC NUCLI URBÀ DE
307 17/12/2018
VILAJUÏGA. (PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A.) EXP. X2018000283
ATORGAMENT LLICÈNCIA D'INHUMACIÓ DIFUNT SR. RICARDO COMPTE NAVARRA AL NÍNXOL 58,
308 19/12/2018
1ª BOCA CEMENTIRI
ATORGAMENT LLICÈNCIA D'INHUMACIÓ DIFUNTA SRA. CLARA MASSIP BUXEDAS AL NÍNXOL 223,
309 19/12/2018
2ª BOCA CEMENTIRI
ATORGAMENT LLICÈNCIA D'INHUMACIÓ DIFUNTA SRA. ROSALIA NOGUERA SOT AL NÍNXOL 137,
310 19/12/2018
3ª BOCA CEMENTIRI
APROVAR EL PLA DE DESPLEGAMENT D’UNA NOVA XARXA D’ACCÉS DE NOVA GENERACIÓ
311 20/12/2018
MITJANÇANT FIBRA ÒPTICA AL MUNICIPI DE VILAJUÏGA
ATORGAMENT LLICÈNCIA D'INHUMACIÓ DIFUNTA SRA. ROSARIO GUSÓ SARQUELLA AL NÍNXOL
312 20/12/2018
153, 2ª BOCA CEMENTIRI
AUTORITZACIÓ ÚS BIBLIOTECA PER REUNIÓ ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA EL 6 DE DESEMBRE DE
313 21/12/2018
2018
314 27/12/2018 APROVACIO NÓMINES DESEMBRE
315 27/12/2018 APROVAR EL PLA DE DISPOSICIÓ DE FONS DE LA TRESORERIA MUNICIPAL
316 27/12/2018 AUGMENT COMPLEMENT PRODUCTIVITAT
317 28/12/2018 APROVAR MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 8/18
318 28/12/2018 AUTORITZACIÓ ÚS SALA ACTES PER PRESENTAR LLIBRE EL 15 DESEMBRE DE 2018
REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2019

1
2
3
4

Canvi titularitat nínxols 250/1,2,3 del cementiri municipal a favor de Jordi Sánchez Rodríguez.
(Exp. 102/2017)
Atorgament llicència d'inhumació urna de cendres del difunt Sr. Sebastian Feliu Matas al nínxol
10/01/2019
39, 2ona. boca. (Exp. X2019000002)
Autorització ús Sala d'Actes i Biblioteca per reunió Assemblea per Vilajuïga el 12 gener de 2019
10/01/2019
(Exp. E9999-000003-2019)
10/01/2019 Atorgament llicència d'inhumació de la difunta Sra. Dolores Coll Marcè al nínxol 165, 2ona. Boca.
03/01/2019
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10/01/2019

6

10/01/2019

7

11/01/2019

8

14/01/2019

9

14/01/2019

10 14/01/2019
11 14/01/2019
12 14/01/2019
13 14/01/2019
14 15/01/2019
15 23/01/2019
16 28/01/2019
17 28/01/2019

(Exp. X2019000004)
Atorgament llicència d'inhumació de la difunta Sra. Laura Solà Capella al nínxol 197, 1era. Boca.
(Exp. X2019000005)
Atorgament llicència d'inhumació de la difunta Sra. Asunción Perich Ayats al nínxol 142, 2ona.
Boca. (Exp. X2019000006)
Atorgament llicència d'inhumació del difunt Sr. Juan Pujadas Fages al nínxol 52, 3era. Boca. (Exp.
X2019000007)
Atorgament llicència d'inhumació del difunt Sr. Salvador Rovira Armengol al nínxol 45, 3era. Boca.
(Exp. X2018000345)
Atorgament llicència d'inhumació de l'urna de cendres de la difunta Sra. Concepción Escribà
Corcoll al nínxol 156, 3era. Boca. (Exp. X2018000422)
Atorgament llicència d'inhumació del difunt Sr. Santiago Turias Roviras al nínxol 197, 2ona. Boca.
(Exp. X2019000001)
Atorgament llicència d'inhumació del difunt Sr. Jaime Turrà Ballart al nínxol 42, 3ª boca. (Exp.
X2019000016)
Autorització ús sala del Centre Cívic per donació de sang el 28 de gener de 2019 (Exp. E99990000010-2019)
Contractació serveis de prevenció de riscos laborals
Concedir a ELP la targeta d’armes de categoria 4a
Autorització ús Sala d'Actes i Biblioteca per xerrada / debat el 26 gener de 2019 (Exp. E9999000022-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per Dansa del Ventre els dimecres de 17h a 19h (Exp.
E9999-000027-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per celebrar 1a jornada federativa del CPA Vilajuïga el 2 i
3 febrer (Exp. E9999-000029-2019)

18 28/01/2019 Aprovar l’expedient de modificació de crèdits 1/2019 mitjançant transferència entre partides
Autorització ús Sala d'Actes i Biblioteca per reunió Assemblea per Vilajuïga el 2 febrer de 2019
19 30/01/2019
(Exp. E9999-000034-2019)
20 31/01/2019 Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
21 31/01/2019 Protecció legalitat urbanística a la finca del pol 1 parc 23 (Exp. 9999-000021-2019)
22 31/01/2019 Aprovació nòmines mes de gener
23 04/02/2019 Autorització ús Sala d'Actes per xerrada del GE Capgirell Vilajuïga (Exp. 9999-000023-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per celebrar festival CPA Vilajuïga el 6 de juliol i els dies
24 04/02/2019
21 i 22 de setembre (Exp. E9999-000024-2019)
25
Salt
26 05/02/2019 Concedir a Daniel Klette la targeta d’armes de categoria 4a, tipus 4.1
27 07/02/2019 Acordar complementar les prestacions a percebre el personal funcionari inclòs al règim general de
la seguretat social i el personal laboral en situacions d’incapacitat temporal
28 11/02/2019 Devolució fiança de residus obres del carrer Mendizábal núm. 3
Autorització per celebrar Xocolatada Solidària a la Pl. 11 de Setembre el 15 de febrer de 2019
29 11/02/2019
(Exp. E9999-000047-2019)
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30 11/02/2019 Autorització per organitzar un curs de recuperació d'olivers els dies 5, 7, 12 i 14 de març de 2019 a
la Sala d'Actes del Centre Cívic (Exp. E9999-000042-2019
31 11/02/2019 Autorització per organitzar una jornada tècnica sobre El canvi climàtic i el conreu de la vinya el 13
de març de 2019 a la Sala d'Actes del Centre Cívic (Exp. E9999-000046-2019
Ordre execució per condicions inadequades de seguretat, salubritat o ornament públic al carrer
32 12/02/2019
del Pi núm. 4 (Exp. 9999-000030-2019)
33 12/02/2019 Certificat urbanístic de la finca amb referència cadastral 17237A004001100000KS
34 14/02/2019 Certificat urbanístic de les finques del Pol. 1 i Parc. 14, 18 i 23 (Exp. 9999-000026-2019)
35 18/02/2019 Aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2018
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per celebrar prova federativa preliminar del CPA
36 19/02/2019
Vilajuïga els dies 11 i 12 de maig (Exp. E9999-000057-2019)
37 19/02/2019 Comunicació per fer enquesta a la Pl. Major el 10 de febrer de 2019 (Exp. E9999-000060-2019)
Autorització Espai Jove per celebrar reunió presentació Thermomix el dia 16 de març de 2019
38 19/02/2019
(Exp. 9999-000058-2019)
39 19/02/2019 Serveis mínims vaga 21.2.2019
40 19/02/2019 Designar Secretària Accidental
41 22/02/2019 Autorització ús Sala d'Actes per xerrada / debat el 24 febrer de 2019 (Exp. E9999-000063-2019)
Autorització ús Sala d'Actes i Biblioteca per reunió Assemblea per Vilajuïga el 23 febrer de 2019
42 22/02/2019
(Exp. E9999-000064-2019)
43 22/02/2019 Aprovació nòmines mes de febrer
44 22/02/2019 Atorgament ajut econòmic esportista individual Pau Coll Turrà
45 22/02/2019 Atorgament ajut econòmic esportista individual Sergi Lagresa Saló
Concessió administrativa 50 anys del nínxol 242, 2ona. boca del cementiri a la Sra. Rosa Guanter
46 25/02/2019
Pares. (X2019000069)
Concessió targeta aparcament persona amb disminució, modalitat titular conductor a Marc
47 28/02/2019
Montero Aulet. (X2019000075)
Autorització ús Sala d'Actes per xerrada impressió 3D Escola Santiago Ratés el 28 de febrer de
48 28/02/2019
2019 (Exp. E9999-000072-2019)
Autorització ús Sala d'Actes per activitat moguda febrer Escola Santiago Ratés el 25 de febrer de
49 28/02/2019
2019 (Exp. E9999-000073-2019)
Autorització ús Sala d'Actes per entrega premis certamen lectura Escola Santiago Ratés el 1 de
50 28/02/2019
març 2019 (Exp. E9999-000074-2019)
Atorgament llicència obres per ampliar habitatge del carrer Francesc Macià núm. 16 (Exp. E999951 04/03/2019
000315-2018)”
El Sr. Colls, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa i pregunta a
què fa referència el Decret núm. 305. La Sra. Alcaldessa li respon que a la protecció de
dades personals.
El Sr. Llorente, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i pregunta
com és que hi hagin tant decret de llicència d'inhumació. La Sra. Alcaldessa, respon
que es fan quan arriben, i a vegades, si es pot.
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El Ple es dona per assabentat.
3. DONAR COMPTES DE DIVERSOS INFORMES D’INTERVENCIÓ.
Com a Secretària – Interventora dono comptes dels següents informes d’intervenció:
“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L’EXERCICI 2018 (ACUMULAT A 30/09/2018)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, que estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació
per les Entitats Locals (art. 16), emeto el següent
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any,
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys.
De la documentació corresponent al tercer trimestre 2018 (acumulat fins 30/09/2018),
el resultat obtingut és el següent:
Deuda viva PDE al final del período

Entidad

09-17-223AA-000
Vilajuïga
Total
Corporación
Local

Pagos
Operaciones
Total
Deuda
aplazados
Con
con
Factoring
Asociaciones
Otras
Deuda viva
a
Emisiones
Arrendamiento
por
Administraciones
Entidades
sin
publico
operaciones
PDE al
corto de deuda
financiero
operaciones
Públicas solo
de
recurso
privadas
de crédito
final del
plazo
con
FFEELL (1)
crédito
período
terceros
0,00

0,00

234.666,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373.842,33 608.508,84

0,00

0,00 234.666,51

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

373.842,33 608.508,84

Tal com s’especifica en la tramesa de la documentació d’aquest seguiment trimestral,
en l’apartat de l’endeutament amb administracions públiques, s’ha d’incloure
únicament els préstecs del fons de finançament de pagament a proveïdors, tant si
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s’han instrumentat a través d’una operació d’endeutament com de la participació en
els tributs de l’Estat.

“ En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los
préstamos con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, que incluye el Fondo de
Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para la
financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han
instrumentado través de una operación de endeudamiento, como a través de la
participación en los tributos del Estado (PTE).”
L’import detallat en la columna “Con Administraciones Públicas”, correspon a l’import
pendent a 30/09/2018, de les obligacions assumides amb el Fons de finançament del
pagament a proveïdors, i amb el següent detall:
Amb formalització de préstec (RDL4/2012): 373.842,33 €

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA
31/12/2018
CONCEPTO

2019

Emisiones de deuda

Operaciones con Entidades
de crédito

Factoring sin recurso

Deuda con Administraciones
públicas (exclusivamente
FFPP) (1)

2020

2021

2022

2023

2024

2025 2026 2027 2028

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

55.098,78

53.135,57

46.676,88

30.338,14

23.482,83

8.306,25 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78.703,64

78.703,64

78.703,64

78.703,64

39.351,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Otras operaciones de crédito

Total vencimientos

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

133.802,42

131.839,21

125.380,52

109.041,78

62.834,65

8.306,25 0,00 0,00 0,00 0,00

(1) En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación

a Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación
para la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una
operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE)

Vilajuïga, 25 d’octubre de 2018.”
“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE L’OBJECTIU
D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA, REGLA DE DESPESA i ESTABILITAT
FINANCERA CORRESPONENT AL 4art TRIMESTRE DEL PRESSUPOST EN
EXECUCIÓ DE L’EXERCICI 2018 (ACUMULAT FINS 31/12/2018)
Amb motiu del compliment de les obligacions contemplades en l’Ordre HAP/2082/2014,
de 7 de novembre, que modifica l’Ordre HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es
despleguen les obligacions de subministrament d’informació previstes en la Llei
Orgànica 2/2012 (LOEPSF), de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les
Entitats Locals (art. 16)
INFORME
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any,
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de
l’any no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral pel que fa al compliment de l’estabilitat pressupostària, regla de despesa i
sostenibilitat financera.
De la documentació corresponent al quart trimestre 2018 (acumulat fins 31/12/2018) i
de les previsions calculades dels drets reconeguts i obligacions reconegudes pel càlcul
de l’estimació de la liquidació de l’exercici 2018 el resultat obtingut és el següent:
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Entidad
09-17-223-AA-000
Vilajuïga

Ingreso
no
financiero

Gasto
no
financiero

1.344.680,10

Ajustes
propia
Entidad

981.268,03

Ajustes por
operaciones
internas

3.746,39

Capac./Nec.
Financ.
Entidad
0,00

367.158,46

Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

367.158,46

LA CORPORACIÓN LOCAL CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

Entidad
09-17-223-AA-000
Vilajuïga
Total de gasto
computable

Gasto
computable
Liquid.2017
sin IFS
(GC2017)
(1)

Gasto
Inversiones
Financieramente
Sostenibles
(2017) (11)

(2)
=(1)-(11))*
(1+TRCPIB)

Aumentos/
disminuciones
Gastos
(art. 12.4)
inversiones
Pto.Act.2018
financieramente
(IncNorm2018)
sostenibles
(3)
(2018) (4)

Límite de la
Regla Gasto
(5)=(2)+(3)

Gasto
computable
Liquidación
2018
(GC2018)
(6)

650.075,16

0,00

665.676,96

0,00

0,00

665.676,96 973.049,35

650.075,16

0,00

665.676,96

0,00

0,00

665.676,96 973.049,35

Diferencia entre el “Límite de la Reglas del gasto” y el “Gasto computable Liq.2018”(GC2018) (5)-(6) -307.372,39
% incremento gasto computable 2018 s/ 2017
49,68

CORPORACIÓN NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE REGLA DEL GASTO de acuerdo con LO 2/2012.Esta
valoración es sin perjuicio del cumplimiento o incumplimiento establecido en el Plan Económico
Financiero (PEF)

Deuda viva PDE al final del periodo
Deuda a
Operaciones
Total Deuda
Otras
Con
corto
Emisiones
con
Factoring Arrendamiento
viva PDE
operaciones
Administraciones
plazo
de deuda Entidades de sin recurso
financiero
al final del
de crédito Públicas solo FFEELL
crédito
periodo

Entidad

09-17-223-AA000 Vilajuïga
Total
Corporación
Local

0,00

0,00

217.039,13

0,00

0,00

15.438,93

354.166,42

586.644,48

0,00

0,00

217.039,13

0,00

0,00

15.438,93

354.166,42

586.644,48

Total Deuda viva PDE

586.644,48

Tal com s’especifica en la tramesa de la documentació d’aquest seguiment trimestral,
en l’apartat de l’endeutament amb administracions públiques, s’ha d’incloure
únicament els préstecs del fons de finançament a Entitats locals, que inclou el Fons
d’impuls econòmic, el Fons de Ordenació i el Fons de liquidació pel finançament del
pagament a proveïdors, tant si s’ha instrumentat a través d’una operació
d’endeutament com de la participació en els tributs de l’Estat.
“En las deudas con las Administraciones Públicas únicamente se incluirán los préstamos con el Fondo de Financiación a
Entidades Locales, que incluye el Fondo de Impulso Económico, el Fondo de Ordenación y el Fondo en liquidación para
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la financiación de los Pagos a Proveedores de EELL, en este último tanto si se han instrumentado través de una
operación de endeudamiento, como a través de la participación en los tributos del Estado (PTE).”.

L’import detallat en la columna “Con Administraciones Públicas”, correspon a l’import
pendent a 31/12/2018, de les obligacions assumides amb el Fons de finançament del
pagament proveïdors, amb formalització de préstec (RDL4/2012).
Vilajuïga, 31 de gener de 2019.”

“SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DOCUMENTO
EXPLICATIVO
DEL
INFORME
DE
EJECUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
Documentación utilizada para el cálculo del seguimiento del plan de ajuste aprobado,
en aplicación del mecanismo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Vilajuïga:
A continuación se detalla la estimación de las obligaciones reconocidas netas y de los
derechos reconocidos netos correspondientes a 30/09/2018.
ESTIMACION ORN A 30/09/2018
CAPITULO
1
2
3
4
6
9

DENOMINACION
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Total operacions corrents:
INVERSIONS REALS.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total operacions financeres:
Suma

ESTIMACION
ORN
232.181,72
325.846,02
6.158,49
10.283,07
574.469,30
12.904,09
12.904,09
106.055,83
106.055,83

IMPORTE
EN MILES
232,18
325,85
6,16
10,28
574,47
12,90
12,90
106,06
106,06

693.429,22

693,43

ESTIMACIÓN
DRN
545.425,75
46.781,26

IMPORTE
EN MILES
545,43
46,78

ESTIMACION DRN A 30/09/2018

CAPITULO
DENOMINACIONS
1
IMPOSTOS DIRECTES.
2
IMPOSTOS INDIRECTES.
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3
4
5
7
9

TAXES, P. PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total ingressos financers
Suma

139.643,50
251.685,75
2.831,40
986.367,66
0,00
0,00
0,00
0,00

139,64
251,69
2,83
986,37
0,00
0,00
0,00
0,00

986.367,66

986,37

La comparativa entre la estimación declarada en el Plan de ajuste i la estimación de las
obligaciones reconocidas netas y de los derechos reconocidos netos correspondientes
al ejercicio 2018 (acumulado a 30/09/2018), es la siguiente:
INGRESOS
Ingresos corrientes
Ingresos capital
Ingresos no
financieros
Ingresos financieros
Ingresos Totales

DATOS PLAN DE AJUSTE
971,00
0,00

DRN A
30/09/18
986,37
0,00

971,00

986,37

0,00
971,00

0,00
986,37

GASTOS
Gastos corrientes
Gastos capital
Gastos no
financieros
Gastos financieros
Gastos Totales

DATOS PLAN DE AJUSTE
705,00
10,00

ORN A
30/09/18
574,47
12,90

715,00

587,37

178,00
893,00

106,06
693,43

DIFERENCIA

15,37

DIFERENCIA

199,57

Los ingresos reconocidos netos se sitúan, en la estimación realizada a 30 de
septiembre y comparándolo con los datos del plan de ajuste aprobado, por encima de
estos datos, en un 101,58 % y las obligaciones reconocidas, realizando la misma
comparativa, por debajo de los datos del plan de ajuste aprobado, en el 77,65 %.
No se realizan, en este informe trimestral, ajustes en las diferentes medidas de gastos,
al no haberse producido desviaciones, en la ejecución o en las medidas de gastos, que
sean, por el momento, significativas para su análisis i teniendo en cuenta que la
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ejecución de las obligaciones reconocidas se ha situado, en el análisis de estos nueve
meses, por debajo de lo previsto en el plan de ajuste.
En el seguimiento del segundo trimestre se recogió un incremento en 52,26 € derivado
de los incrementos producidos en el impuesto sobre construcciones i sobre el valor de
los terrenos de naturaleza urbana.
En este trimestre se ha producido un incremento del impuesto sobre el valor de los
terrenos de naturaleza urbana, por importe de 10.144,60, que se reflejará en el
informe trimestral, como medida 1.
También se ha producido un incremento en la tasa de licencias urbanísticas, por
importe de 13.697,11, que se reflejará en el informe trimestral, como medida 1.
Por lo tanto, en la medida 1 se recogerá un incremento, en miles, de 23,84 €.
El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, se ha situado en 6,04 días.
A 30 de septiembre de 2018 las obligaciones reconocidas pendientes de pago, es la
siguiente:
Capítulo

Descripción

Capítulo 2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Capítulo 6

Inversiones reales

Total

Importe
530,13
11.195,28
11.725,41

Vilajuïga, 16 de octubre de 2018.”
“SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DOCUMENTO
EXPLICATIVO
DEL
INFORME
DE
EJECUCIÓN
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2018.
Documentación utilizada para el cálculo del seguimiento del plan de ajuste aprobado,
en aplicación del mecanismo de pago a proveedores del Ayuntamiento de Vilajuïga:
A continuación se detalla la estimación de las obligaciones reconocidas netas y de los
derechos reconocidos netos correspondientes a 31/12/2018.
ESTIMACION ORN A 31/12/2018
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CAPITULO
1
2
3
4
6
9

DENOMINACION
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Total operacions corrents:
INVERSIONS REALS.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total operacions financeres:

ESTIMACION IMPORTE
ORN
EN MILES
343,60
343.603,13
472,00
471.996,47
8,22
8.218,68
18,16
18.158,49
841,98
841.976,77
140,98
140.978,06
140,98
140.978,06
241,74
241.738,68
241,74
241.738,68

Suma 1.224.693,51 1.224,69
ESTIMACION DRN A 31/12/2018

CAPITULO
1
2
3
4
5
7
9

DENOMINACIONS
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, P. PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total ingressos financers

ESTIMACIÓN IMPORTE
DRN
EN MILES
554,55
554.549,28
47,37
47.366,50
176,46
176.457,71
374,11
374.107,59
2,34
2.340,00
1.154.821,08 1.154,82
177,13
177.133,62
177,13
177.133,62
0,00
0,00
0,00
0,00

Suma 1.331.954,70 1.331,95
La comparativa entre la estimación declarada en el Plan de ajuste y la estimación de
las obligaciones reconocidas netas y de los derechos reconocidos netos
correspondientes al ejercicio 2018 (acumulado a 31/12/2018), es la siguiente:
INGRESOS
Ingresos corrientes
Ingresos capital
Ingresos no
financieros

DATOS PLAN DE AJUSTE
971,00
0,00

DRN A
31/12/18
1.154,82
177,13

971,00

1.331,95

DIFERENCIA
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Ingresos financieros
Ingresos Totales

GASTOS
Gastos corrientes
Gastos capital
Gastos no
financieros
Gastos financieros
Gastos Totales

0,00
971,00

0,00
1.331,95

DATOS PLAN DE AJUSTE
705,00
10,00

ORN A
31/12/18
841,98
140,98

715,00

982,96

178,00
893,00

241,74
1.224,69

360,95

DIFERENCIA

331,70

Los ingresos reconocidos netos se sitúan, en la estimación realizada a 31 de diciembre
y comparándolo con los datos del plan de ajuste aprobado, por encima de estos datos,
en un 137,17 % y las obligaciones reconocidas, realizando la misma comparativa,
también por encima de los datos del plan de ajuste aprobado, en el 137,14 %.
Puede comprobarse que los ingresos se han incrementado, respecto a lo declarado en
el plan de ajuste, tanto en los ingresos corrientes como en los ingresos de capital.
El incremento en los ingresos ha producido un incremento en los gastos, respecto a lo
declarado en el plan de ajuste, al tratarse, la mayoría de ellos, de ingresos afectados y
cuyo importe cubre en su totalidad el gasto a realizar.
En el seguimiento del segundo trimestre se recogió un incremento en 52,26 € derivado
de los incrementos producidos en el impuesto sobre construcciones i sobre el valor de
los terrenos de naturaleza urbana y en el seguimiento del tercer trimestre se recogió
en la misma medida 1, un incremento, en miles, de 23,84 € producidos en el impuesto
sobre el valor de los terrenos de naturaleza urbana y en la tasa de licencias
urbanísticas.
No se realizan, en este informe trimestral, ajustes en las diferentes medidas de
ingresos, al no haberse producido desviaciones en la ejecución, que sean, significativas
para su análisis.
En relación con el requerimiento efectuado por este Ministerio sobre la desviación
negativa analizada en la remisión del seguimiento correspondiente al cuarto trimestre
de 2017 y en concreto en la magnitud presupuestaria correspondiente al ahorro neto
se realiza la siguiente aclaración:
Los datos declarados en el 4 trimestre de 2017 fueron los siguientes:
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INGRESOS
Ingresos
corrientes
Ingresos capital
Ingresos no
financieros
Ingresos
financieros
Ingresos
Totales

DATOS PLAN
DE AJUSTE
963,00
0,00
963,00
0,00
963,00

DRN A
31/12/17

GASTOS

946,85 Gastos corrientes
0,00 Gastos capital
Gastos no
946,85
financieros
Gastos
0,00
financieros
946,85

Gastos Totales

DATOS PLAN
DE AJUSTE

ORN A
31/12/17

712,00
10,00

688,04
0,00

722,00

688,04

172,00

383,99

894,00

1.072,04

Ya en el informe trimestral del 4 trimestre de 2017 se destacó, que en los gastos
financieros se había producido un incremento considerable de las obligaciones
reconocidas motivado por la amortización anticipada y cancelación de uno de los
préstamos que tenia este ayuntamiento y por un importe total de amortización de
231.250,00€ dando cumplimiento a la parte a destinar del superávito del ejercicio 2016
a la reducción de la deuda financiera.
Dicha amortización anticipada se trata de un hecho puntual del ejercicio. Si se realiza
el cálculo sin tener en cuenta este hecho puntual, es decir, si al importe de los gastos
financieros se resta la amortización anticipada puntual realizada (383,99 – 231,25 =
152,74) se desprende el cumplimiento del ahorro neto requerido. Con este cálculo los
datos correspondientes al seguimiento de cuarto trimestre de 2017 sería el siguiente:

INGRESOS
Ingresos
corrientes
Ingresos capital
Ingresos no
financieros
Ingresos
financieros
Ingresos
Totales

DATOS PLAN
DE AJUSTE
963,00
0,00
963,00
0,00
963,00

DRN A
31/12/17

GASTOS

946,85 Gastos corrientes
0,00 Gastos capital
Gastos no
946,85
financieros
Gastos
0,00
financieros
946,85

Gastos Totales

DATOS PLAN
DE AJUSTE

ORN A
31/12/17

712,00
10,00

688,04
0,00

722,00

688,04

172,00

152,74

894,00

840,78

En el seguimiento de este cuarto trimestre de 2018, se vuelve a destacar, que, en los
gastos financieros, se produce un incremento considerable en las obligaciones
reconocidas de los gastos financieros, motivado por la amortización anticipada, en este
caso, del préstamo concertado a través del mecanismo de pago a proveedores en el
marco del Real decreto Ley 4/2012, por un importe de 98.379,56€ (en miles 98,38€)
dando cumplimiento a la parte a destinar del superávito del ejercicio 2017 a la
reducción de la deuda financiera.
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Dicha operación, en este ejercicio 2018, no ha comportado la desviación negativa del
ahorro neto, por el incremento de ingresos, pero en todo caso, debe tenerse en
cuenta, igual que en el ejercicio 2017, que se trata de un hecho puntual del ejercicio
2018, y que si al importe de los gastos financieros se resta la amortización anticipada
puntual realizada (241,74 – 98,38 = 143,36) los datos correspondientes a los gastos
en este seguimiento correspondiente al cuarto trimestre de 2018 sería el siguiente:
GASTOS
Gastos corrientes
Gastos capital
Gastos no
financieros
Gastos financieros
Gastos Totales

DATOS PLAN DE AJUSTE
705,00
10,00

ORN A
31/12/18
841,98
140,98

715,00

982,96

178,00
893,00

143,36
1.126,32

DIFERENCIA

233,32

El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017,
de 22 de diciembre, se ha situado en 8,68 días.
A 31 de diciembre de 2018 las obligaciones reconocidas pendientes de pago, es la
siguiente:
Capítulo

Descripción

Capítulo 2

Gastos en bienes corrientes y servicios

Capítulo 6

Inversiones reales

Total

Importe
7.660,49
0,00
7.660,49

Vilajuïga, 25 de enero de 2019.”
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel
qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
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En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint
així el període mig de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al
període mig de pagament amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir un valor
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la
remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de
pagament, aquests trenta dies.
Les dades corresponents al 3er trimestre de 2018 són les següents:
Ratio
Ratio
Importe
Importe
Operacione
Operacione
Pagos
Pagos
PMP Observacione
Entidad
s
s
Pendiente
Realizados
(días)
s
Pagadas
Pendientes
s
(euros)
(días)
(días)
(euros)
Vilajuïga
PMP
Global

3,17

132.653.

132.653,3
8

38,54

11.725,77

6,04

11.725,77 6,04

La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament
a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents
termes:

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad
y su serie histórica.
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c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
Vilajuïga, 25 d’octubre de 2018.”
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS.
Aquest informe ve determinat per l’art. 6 del Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol pel
qual es desenvolupa el càlcul del període mig de pagament a proveïdors per les
Administracions Públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels
règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
En aquest càlcul s’inclou el ràtio d’operacions pagades, l’import dels pagaments
realitzats, el ràtio d’operacions pendents i l’import dels pagaments pendents, obtenint
així el període mig de pagament.
Tenint en compte que aquesta Entitat local no està inclosa dins l’àmbit subjectiu definit
en els articles 111 i 135 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aquest Ajuntament te l’obligació de calcular i publicar la informació corresponent al
període mig de pagament amb periodicitat trimestral.
En aquesta medició, amb criteris estrictament econòmics, es pot obtenir una valor
negatiu, tant en les operacions pagades com en les pendents de pagaments, si
l’Administració paga abans de que hagin transcorregut trenta dies naturals des de la
presentació de les factures o certificacions d’obra o si al final del període per a la
remissió de la informació encara no han transcorregut, en les operacions pendents de
pagament, aquests trenta dies.
Les dades corresponents al 4art trimestre de 2018 són les següents:
Ratio
Ratio
Importe
Importe
Operacione
Operacione
Pagos
Pagos
PMP Observacione
Entidad
s
s
Pendiente
Realizados
(días)
s
Pagadas
Pendientes
s
(euros)
(días)
(días)
(euros)
Vilajuïga
PMP
Global

4,41

202.875,

202.875,1
7

0,00

0,00

4,41

0,00 4,41
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La disposició addicional primera de la Llei Orgànica 9/2013 de Control del deute
comercial, estableix l’obligació de les Administracions Públiques i les seves entitats i
organismes dependents, de publicar en el seu portal web el període mig de pagament
a proveïdors.
L’article 6 apartat 2 del Reial Decret 635/2014 recull aquesta exigència en els següents
termes:

“Las comunidades autónomas y las corporaciones locales remitirán al Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas y publicarán periódicamente, de acuerdo con lo
que se prevea en la Orden HAP/2105/2012, de 1 de octubre, por la que se desarrollan
las obligaciones de suministro de información previstas en la Ley Orgánica 2/2012, de
27 de abril, la siguiente información relativa a su período medio de pago a proveedores
referido, según corresponda, al mes o al trimestre anterior:
a) El período medio de pago global a proveedores mensual o trimestral, según
corresponda, y su serie histórica.
b) El período medio de pago mensual o trimestral, según corresponda, de cada entidad
y su serie histórica.
c) La ratio mensual o trimestral, según corresponda, de operaciones pagadas de cada
entidad y su serie histórica.
d) La ratio de operaciones pendientes de pago, mensual o trimestral, según
corresponda, de cada entidad y su serie histórica.
La información se publicará en sus portales web siguiendo criterios homogéneos que
permitan garantizar la accesibilidad y transparencia de la misma, para lo que el
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas facilitará a las comunidades
autónomas y corporaciones locales modelos tipo de publicación.”.
Vilajuïga, 31 de gener de 2019.”
“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2018
Aquest informe ve determinat per l’art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre,
d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el
sector públic, i es recomana la seva inclusió en aquest expedient.
Així mateix aquest informe trimestral ve regulat en l’article 4 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
1. IDENTIFICACIÓ
1.1. Òrgan que l’ha sol·licitat o al qual s’adreça: El Ple
1.2.

Caràcter: preceptiu

19

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

1.3.

Títol: Informe morositat 4T2018

2. FONAMENTS DE DRET
De conformitat a l'art. 12 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, la
intervenció anualment elaborarà un informe, en el què s'avaluarà el compliment de la
normativa en matèria de morositat. Aquest informe serà elevat al Ple.
Tal com estableix l’article 16.10 de l’Ordre HAP/2082/2014 “Obligacions trimestrals de
subministrament d’informació”, diu que en els tres primers trimestres de cada any,
queden excloses del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral, les Corporacions Locals de població no superior a 5.000 habitants, excepte
la informació relativa al Calendari i pressupost de tresoreria, endeutament viu i
l’estimació de l’endeutament en els pròxims deu anys, per tant el 4art trimestre de
l’any no està exclòs del compliment de l’obligació de subministrament d’informació
trimestral pel que fa al l’informe trimestral de morositat.
3. CONCLUSIÓ
Atès la normativa de referència, es dóna compte al Ple del següent:
3.1. Els pagaments totals realitzats en el 4art trimestre de 2018, han estat de
197.783,95 €, tots ells efectuats dins el termini legal establert per la normativa sobre
morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2018,
derivades de l’informe trimestral corresponent al quart trimestre, en les quals s'estigui
incomplint amb el termini legal a la data de tancament és de 2,62 €, i dins el període
legal de pagament és de 13.117,24 €.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2018 és de 30,77 dies.
Vilajuïga, 31 de gener de 2019.”
El Sr. LLorente, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i
pregunta si hi ha algun problema quan en l’informe d’intervenció d’avaluació del
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària, regla de despesa i estabilitat
financera, es diu que la corporació no compleix amb l’objectiu de la regla de la
despesa. La Sra. Secretaria respon que no.
El Ple es dona per assabentat.
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4. DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU TITULAR DE VILAJUÏGA. (EXP.
X2019000019)
La Sra. Alcaldessa passa a llegir la proposta al Ple, que diu:
Vist que en el mes de febrer de 2019 queda vacant el càrrec de Jutge de Pau titular.
Vist que es va remetre al Jutjat Degà de Figueres i al Butlletí Oficial de la Província,
l’anunci de convocatòria del càrrec de Jutge de Pau titular, pel qual s'obre període de
presentació d'instàncies per cobrir el càrrec de Jutge de Pau titular en el municipi de
Vilajuïga. Sent exposat l’anunci esmentat en el Butlletí Oficial de la Província núm. 26
de 6 de febrer de 2019, en tauler d'anuncis de l'Ajuntament, i en el Jutjat Degà de
Figueres des del 6 de febrer de 2019 fins el dia 27 de febrer de 2019.
Vist que amb data 27 de febrer de 2019, va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds, amb el següent resultat:
1. Josep Maria Canal Torrent.
Vist l'informe de Secretaria de data 24 de gener de 2019, i de conformitat amb els
articles 22.2 p) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, de Bases del Règim Local, així com amb
l'article 6 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, el Ple, adopta per
majoria absoluta dels seus membres, el següent
ACORD
PRIMER. Designar a Josep Maria Canal Torrent, amb NIF 40.419.677-Y, domiciliat a
Vilajuïga, carrer del Pou núm. 1, de professió jubilat, com a Jutge de Pau titular.
SEGON. Donar trasllat del present acord al Jutge Degà de Figueres, que ho elevarà a
la Sala de Govern tal com assenyala l'article 101.3 de la Llei Orgànica 6/1985, d'1 de
juliol, del Poder Judicial i article 7 del Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de
Pau.
El Sr. LLorente, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i demana
que si a més dels mitjans legals establerts per a la publicitat de la convocatòria se
n’han fet servir d’altres, a fi de tenir més repercussió entre els veïns/nes. La Sra.
Alcaldessa, respon que no, que s’han cenyit als estrictament legals. El Sr. LLorente
demana de quina durada és el càrrec, i la Sra. Alcaldessa respon que de 4 anys.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
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5.EXPEDIENT 2/2019 DE RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL DE CRÈDITS.
(EXP. X2019000079)
La Sra. Alcaldessa explica que al finals de l’exercici 2018, hi ha hagut unes factures que
han quedat pendents d’aplicar a una partida pressupostària per manca de crèdit, i que
amb aquest expedient, es proposa dotar les partides amb romanent de tresoreria que
resulta de la liquidació del pressupost 2018. El llistat de factures importa la quantitat
de 20.946,84 €. Tot seguit passa a llegir la proposta:
Constatada l’existència de factures de diferents proveïdors per adquisicions, obres i/o
serveis procedents de l’exercici 2018.
Les obligacions esmentades no van poder ser tramitades seguint el procediment
d’execució de la despesa establert a les Bases d’Execució del Pressupost per diverses
causes, entre elles i principalment, per la falta de consignació pressupostària suficient
a les corresponents partides, sense que es pogués ajornar l’adquisició o el
subministrament.
El detall de les factures i proveïdors així com les partides on van ser aplicades les
esmentades despeses en l’exercici 2018 és la següent:
Aplicació
2018
932 22708
2018
932 22708
2018
932 22708
2018
920 22706
2018
920 21203
2018
920 22706
2018
342 21202
2018
920 22706
2018
338 22609
2018
323 22103
2018
1532 61900

Import
554,15
3.271,38
512,92
150,00
239,58
638,88
762,98
919,60
1.224,52
1.314,80
3.509,00

2018

334 22602

96,80

2018
2018

920 22706
338 22609

127,05
192,50

2018

920 22200

337,99

2018

338 22609

743,26

2018
2018

338 22609
920 22706

1.452,00
2.952,40

Text lliure
TAXA GESTIO RECAPTACIO MES DE SETEMBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO XALOC MES D'OCTUBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO NOVEMBRE
CONFERENCIA ELS JUEUS A VILAJUIGA
QUOTA ANUAL CONNEXIO ALARMA AJUNTAMENT
HONORARIS ASSESSORAMENT URBANISME NOVEMBRE
MANTENIMENT PISCINA OCTUBRE I NOVEMBRE
HONORARIS ASSESSORAMENT MES NOVEMBRE
TAST GUIAT JORNADA VILAJUIGA PASSAT JUEU
GASOIL ESCOLA
HONORARIS DIRECCIO I CONTROL OBRES
AOC:54040636 Publicidad: A0000164383 Tamaño: 2X2 AJUNTAMENT
DE VILAJUÏGA - 20/11/2018 ( _ )
AOC:53323596 Informe autorització municipal de l'activitat
recreativa extraordinària denominada Z-infection. Llei 11/200
CLASSES GRALLA I PERCUSIO MES OCTUBRE
AOC:53808848 Total Llamadas Desde Fecha 01/11/2018 Hasta Fecha
30/11/2018 / ADSL Estandard 10mb Qos IP Dinàmica / FAX IP
AOC:53801709 DINAMITZADORA ESPAI JOVE- Mª IRENE GARCIA NOVEMBRE 18
AOC:52825190 Equip de só d'ocasió compost per 2 altaveus jbl,
etapa de potencia, 2 racks de transport, reproductor de d
AOC:54032489 SEGUIMENT PLA D'AJUST 2T2018 / SEGUIMENT PLA
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2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018
2018

920 22706
932 22708
932 22708
323 21200
912 23000
912 23000
011 35900
341 48007
338 22609

411,01
199,29
343,00
267,90
37,05
30,30
4,00
500,00
63,48

2018

338 22609

91,00

D'AJUST 3T2018 / CÀLCUL COST SERVEIS 2017 / EXPED..
HONORARIS LIQUIDACIO PLUSVALUES MES DE NOVEMBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO DESEMBRE
INTERESSOS DEVOLUCIO DESEMBRE
CATIFES ESCOLA
DESPLAÇAMENT
DESPLAÇAMENT
COMISSIO BANCARIA I LA FACTURA RECONEGUDA AL 2019
APORTACIO ECONOMICA
FACTURA 980021001077119 DE 29/10/2018 CARAMELS
FACTURA 980021001077840 DE 31/10/2018 CARBO FESTA
CASTANYADA

20.946,84
Vist l’informe de l’Interventora de l’Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
Primer.- Aprovar l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals.
Segon.- Aprovar, així mateix, l’expedient de modificació de crèdits, atès que no
existeix consignació pressupostària suficient per al reconeixement extrajudicial dels
crèdits descrits anteriorment, en la següent forma:
FACTURES PENDENTS D’APLICAR (RECONEIXEMENT EXTRAJUDICIAL)
SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Aplicació
2019
011 35900

Import
Text lliure
4,00 COMISSIO BANCARIA I LA FACTURA RECONEGUDA AL 2019
4,00 Total partida 011/35900

2019

1532 61900

2019

323 21200

267,90 CATIFES ESCOLA
267,90 Total partida 323/21200

2019

323 22103

1.314,80 GASOIL ESCOLA
1.314,80 Total partida 323/22103

2019

334 22602

3.509,00 HONORARIS DIRECCIO I CONTROL OBRES
3.509,00 Total partida 1532/61900

AOC:54040636 Publicidad: A0000164383 Tamaño: 2X2 AJUNTAMENT
96,80 DE VILAJUÏGA - 20/11/2018 ( _ )
96,80 Total partida 334/22602
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2019
2019

338 22609
338 22609

1.224,52 TAST GUIAT JORNADA VILAJUIGA PASSAT JUEU
192,50 CLASSES GRALLA I PERCUSIO MES OCTUBRE
AOC:53801709 DINAMITZADORA ESPAI JOVE- Mª IRENE GARCIA 743,26 NOVEMBRE 18
AOC:52825190 Equip de só d'ocasió compost per 2 altaveus jbl,
1.452,00 etapa de potencia, 2 racks de transport, reproductor de d
63,48 FACTURA 980021001077119 DE 29/10/2018 CARAMELS
FACTURA 980021001077840 DE 31/10/2018 CARBO FESTA
91,00 CASTANYADA
3.766,76 Total partida 338/22609

2019

338 22609

2019
2019

338 22609
338 22609

2019

338 22609

2019

341 48007

500,00 APORTACIO ECONOMICA
500,00 Total partida 341/48007

2019

342 21202

762,98 MANTENIMENT PISCINA OCTUBRE I NOVEMBRE
762,98 Total partida 342/21202

2019
2019

912 23000
912 23000

2019

920 21203

2019

920 22200

2019
2019
2019

920 22706
920 22706
920 22706

2019

920 22706

2019
2019

920 22706
920 22706

2019
2019
2019
2019
2019

932 22708
932 22708
932 22708
932 22708
932 22708

37,05 DESPLAÇAMENT
30,30 DESPLAÇAMENT
67,35 Total partida 912/23000
239,58 QUOTA ANUAL CONNEXIO ALARMA AJUNTAMENT
239,58 Total partida 920/21203
AOC:53808848 Total Llamadas Desde Fecha 01/11/2018 Hasta Fecha
337,99 30/11/2018 / ADSL Estandard 10mb Qos IP Dinàmica / FAX IP
337,99 Total partida 920/22200
150,00 CONFERENCIA ELS JUEUS A VILAJUIGA
638,88 HONORARIS ASSESSORAMENT URBANISME NOVEMBRE
919,60 HONORARIS ASSESSORAMENT MES NOVEMBRE
AOC:53323596 Informe autorització municipal de l'activitat
127,05 recreativa extraordinària denominada Z-infection. Llei 11/200
AOC:54032489 SEGUIMENT PLA D'AJUST 2T2018 / SEGUIMENT PLA
2.952,40 D'AJUST 3T2018 / CÀLCUL COST SERVEIS 2017 / EXPED..
411,01 HONORARIS LIQUIDACIO PLUSVALUES MES DE NOVEMBRE
5.198,94 Total partida 920/22706
554,15
3.271,38
512,92
199,29
343,00

TAXA GESTIO RECAPTACIO MES DE SETEMBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO XALOC MES D'OCTUBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO NOVEMBRE
TAXA GESTIO RECAPTACIO DESEMBRE
INTERESSOS DEVOLUCIO DESEMBRE
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4.880,74 Total partida 932/22708
Total….. 20.946,84

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDIT: 20.946,84 €
FINANÇAMENT – ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA: 20.946,84 €
Tercer.- Condicionar el reconeixement extrajudicial de crèdits a l’aprovació definitiva
de la modificació de crèdit.
El Sr. LLorente, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i
pregunta si es tracta de despesa corrent, i perquè passa, i si és per manca de previsió.
La Sra. Alcaldessa respon que sí, que es tracta de despesa corrent i que com saben el
pressupost es una previsió i que això sol passar habitualment.
El Sr. Llorente pregunta respecte les factures de telèfon, que com és que no entrin, si
en el pressupost hi havia pressupost 8.000 €, i com és que es paguin, si el Ple no ha
aprovat la modificació. La Sra. Alcaldessa respon que es paguen perquè les factures
són correctes i es pot fer així.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
6. EXPEDIENT 3/2019 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
HABILITACIONS DE CRÈDITS. (EXP. X2019000080)
La Sra. Alcaldessa explica que fins el 31 de desembre de 2018, Sorea no cobrava
l’aigua dels equipaments municipals, sinó que ho descomptava del cànon de l’aigua, i
que a partir de gener, ens cobraran l’aigua, aquesta novetat es desconeixia quan es va
confeccionar el pressupost, i ha calgut habilitar un partida per fer front als pagaments.
Tot seguit passa a llegir la proposta que diu:
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals no existeix crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació i tenint
en compte que aquestes despeses es finançaran amb baixes de la partida de despeses
del fons de contingències consignada.
Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament.
Per tot això, es proposa al Ple que adopti els següents acords:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 3/2019, en la
modalitat d’habilitacions de crèdits, d’acord amb el detall següent:
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HABILITACIONS:
Partida

Nom

Import

161/22101

Subministrament aigua

5.000,00

TOTAL HABILITACIONS

5.000,00

TOTAL HABILITACIONS: 5.000,00
FINANÇAMENT:
BAIXES DE PARTIDES:
Partida

Nom

Import

929/50000

Fons de contingències

5.000,00

TOTAL BAIXES

5.000,00

TOTAL FINANÇAMENT: 5.000,00
SEGON. Exposar aquest expedient al públic mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de
la Província, per quinze dies, durant els quals els interessats podran examinar-lo i
presentar reclamacions davant el Ple. L’expedient es considerarà definitivament
aprovat si durant l’esmentat termini no es presenten reclamacions; en cas contrari, el
Ple disposarà d’un termini d’un mes per a resoldre-les.
El Sr. LLorente, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i diu que
a què és degut aquest canvi de criteri. El Sr. Aguilar li respon que atès que el cànon
que es cobra és comú a tots els municipis de la mancomunitat, però en canvi la
despesa és diferent en cadascun d’ells, es va acorda dividir el cànon segons el que
consta als Estatuts i que cadascú es pagués la seva aigua.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres
assistents.
7. PRECS I PREGUNTES.
L’Alcaldessa dona la paraula als senyors i senyora regidors/a perquè formulin precs o
preguntes.
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El Sr. LLorente diu que si estem davant de l’últim Ple ordinari, voldria fer balanç
d’aquest mandat que ha estat caracteritzat per una manca de col·laboració, que es
manifesta per exemple en que l’equip de govern no ha permès crear comissions de
treball conjuntes, en l’ineficàcia del Consell de ciutadania, al no posar-se en marxa, en
la dificultat de l’oposició en el control de l’equip de govern, i la manca de
transparència, no donant informació o falsejant-la, en ocasions, i les moltes errades
que demostren manca de control i mala organització de la feina dels treballadors. Un
altra característica ha estat que les inversions s’han dissenyat inadequadament i sense
control i que l’atorgament de subvencions no han estat democràtiques, ni transparents,
i mancades de procediment, donant peu a una sensació de que s’atorguen per
amiguisme, a més de les contractacions de personal, amb informe desfavorable de
Secretaria. I per últim, queixar-se del fet de que el Ple es buidés de competències i es
reduís al mínim legal.
La Sra. Alcaldessa, li pregunta si considera que aquest equip de govern ha fet alguna
cosa positiva, el Sr. Llorente respon que segurament si. I afegeix que de l’exposat ja
se n’ha parlat moltes vegades, i que de manca de col·laboració també se’n pot queixar
l’equip de govern, ja que com recorden al principi del mandat hi va haver un problema
greu amb l’obra dels carrers i l’oposició no va ajudar, al contrari, va fer campanya per
anar-los en contra, per tant, quina confiança volen que tinguin a l’oposició?. S’ha fet
molta feina, i bona, encara que l’oposició no la valori. L’oposició ha fet molta critica
però cap proposta. Amb l’IBI no hi va haver cap proposta. Les obres, potser no eren
del nostre gust tampoc, però el FEDER va pagar, per tant, vol dir que eren ben fetes, i
estàvem parlant de 250.000 € i de que l’endeutament de l’Ajuntament era d’un 165 %,
i amb aquest %, no ens concedien cap préstec per pagar les obres, i necessitaven un
aval per respondre al pagament de les factures davant l’amenaça d’una demanda per
impagament per part de la constructora. Avui l’endeutament de l’Ajuntament és del 48
%. En aquell moment es va defensar el millor que es va poder, i pujar l’IBI va saber
molt greu. Insisteix en que es van trobar un Ajuntament en una situació mot crítica i
que han fet bona feina.
El Sr. Llorente diu que tot plegat va estar mancat de criteri, perquè conscients de la
situació haurien d’haver pactat un govern de coalició, i al no fer-ho, ja els van advertir
de que el poble es dividiria. El que va fer l’equip de govern es no comptar amb ells.
deixant-los fora, i per tant, si estàvem fora, no els varem ajudar. Pel que fa a la
factura de les obres no s’hauria d’haver pagat per incompliment de l’empresa. La Sra.
Alcaldessa respon que no es podia deixar de pagar. El Sr. Llorente afegeix que quan
els han demanat col·laboració és per demanar-los que estiguessin callats. I pel que fa
al Consell de ciutadania, estava al programa d’ERC, i dient que no s’ha fet per manca
de confiança amb l’oposició, s’equivoca, perquè era per beneficiar al poble, no a
l’oposició.
El Sr. Llorente, continua i diu que l’oposició ha posat de relleu errors com els acabats
de les finestres de l’escola, la Sra. Alcaldessa li respon que és normal que es faci una
revisió de l’obra i que surtin coses, que ja estan reparades. I que respecte al que ha dit
de que se’ls demanés silenci, era per un tema de personal, que per ser, a més,
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personal, se’ls va demanar que no el fessin públic, i que en aquell moment les
explicacions es van donar a la persona interessada.
El Sr. Pous demana la paraula que li és concedida per la Sra. Alcaldessa, i diu que en el
Ple passat, de les actes de juntes de govern i de la relació de factures, es va demanar
una seria d’informació, com, quina taxa s’havia cobrat al Congres càtar, el problema
amb el retorn del llibres de la biblioteca, les actes de la llar d’infants, qui forma part
dels òrgans col·legiats de l’Ajuntament i veure les actes. La Sra. Alcaldessa li respon
que algunes coses ja se li han contestat per mail.
El Sr. Pous continua i diu que al Ple passat de desembre, es va dir que la fase 2, de
l’obra de canvi de finestres de l’Escola, s’havia adjudicat a Carpinteria Monedero de
Roses, i pregunta com és que a les obres hi va participar també Alemar. La Sra.
Alcaldessa, respon que són família i en ocasions treballen junts. El Sr. Llorente,
pregunta si es tracta d’una subcontractació, la Sra. Alcaldessa respon que a
l’Ajuntament la factura presentada és de Carpinteria Monedero, i que sempre s’ha
parlat només amb Monedero, que si desprès també hi treballava Alemar, serà perquè,
com ha dit, són família i treballen junts.
El Sr. Pous continua i diu que van demanar un informe dels tancaments de la 1ª Fase
de les obres de l’Escola i no el tenen, i que respecte un advertiment de la Secretaria
que constava en una acta de la junta de govern, d’un tema de personal, van demanar
l’informe desfavorable de la secretaria i no l’han rebut.
El Sr. Pous demana informació sobre un Conveni amb l’Ajuntament de Pedret i Marzà.
La Sra. Alcaldessa li respon que es tractat d’un conveni proposat a l’Ajuntament de
Pedret, per tal de que financin, proporcionalment als alumnes que tenen a l’escola de
Vilajuïga, les despeses de manteniment d’aquesta. El Sr. Pous pregunta si s’ha signat, i
la Sra. Alcaldessa li respon que no. Que no han tingut resposta. El Sr. Brugat diu que
s’ha parlat amb el Departament d’ensenyament i amb l’Ajuntament de Pedret, però no
hi ha voluntat de col·laborar, no obstant, Pedret sí amb fa col·laboracions econòmiques
a l’IES de Llança amb diferents convenis de programes educatius. El Sr. LLorente, diu
que sorprèn aquesta poca solidaritat. La Sra. Alcaldessa explica que porten parlant del
tema dos anys, però que no tenen obligació legal de contribuir, i que es tracte d’una
voluntat política.
El Sr. Pous pregunta si se’ls pot informar de la petició de subvenció per les obres de
reforma del CAT, si se’ls ha atorgat, i que vindran a consultar el projecte d’aquestes
obres. La Sra. Alcaldessa explica que com saben, la signatura del conveni amb la
Generalitat estava parat, i que la Generalitat els va dir que primer demanessin la
subvenció i desprès es faria el conveni, però de moment no l’han atorgada, no obstant,
si no posen per escrit les condicions que senyala l’Ajuntament, es renunciarà a la
subvenció encara que l’atorguin. El Sr. Pous pregunta quin era el problema, la Sra.
Alcaldessa diu que no feien arribar el conveni per escrit, i la Generalitat deia que si no
es demanava la subvenció no es feia el conveni, i per tal de desencallar-ho s’ha
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demanat la subvenció, i ara a veure si arriba, però que tot plegat s’ha anat demorant
perquè també hi ha hagut canvi de personal a l’ARC.
El Sr. Pous diu que a l’acta de la Junta de Govern del dia 24 de gener, hi ha l’aprovació
de l’expedient d’un contracte de serveis d’arquitecte municipal, que com és. La Sra.
Alcaldessa respon que s’intenta anant regularitzant la plantilla, i que es tracta d’un
contracte d’un any. El Sr. Llorente, pregunta com és que s’hagi esperat 4 anys, la Sra.
Alcaldessa respon que en aquests 4 anys s’ha anat posant ordre a les coses. El Sr.
Pous pregunta com s’ha fet la valoració econòmica del contracte, la Sra. Alcaldessa
respon que en funció de les hores. La Sra. Secretaria explica que és un impàs mentre
es modifica la plantilla de personal i la relació de llocs de treball per tal de crear una
plaça de funcionari- arquitecte/a municipal. El Sr. Pous afegeix que a la relació de
factures, els honoraris del tècnic pel camí de Pedret és molt elevada, i el Sr. Llorente
pregunta si aquesta plaça podria estar a la Mancomunitat i compartir-la entre els
municipis. La Sra. Secretaria que seria l’ho ideal, perquè els estatuts preveuen que a
part de l’aigua es puguin mancomunar altres serveis. El Sr. Aguilar, assenteix.
El Sr. Pous diu que la factura de la impressió de la Veu és molt cara, i pregunta
perquè, la Junta de desembre va suspendre de pagament les factures d’Altem i de
Jhon Corretger, la Sra. Alcaldessa li respon perquè les feines no estaven acabades, el
Sr. Pous diu que a la Junta de gener continua suspesa la factura d’Altem i la de Rubau,
la Sra. Alcaldessa li respon que pel mateix motiu anterior, les feines no estaven
acabades.
El Sr. Pous diu que les obres del C/ Sant Sebastià no estan ben fetes i van estar mal
controlades perquè es van treure les esquenes d’ase. La Sra. Alcaldessa diu que és
cert que les tarimes de les terrasses es van fer treure molt abans de que iniciessin les
obres, i que van estar apretant l’empresa perquè vinguessin a fer el C/ Sant Sebastià,
com a mínim, que van venir, i varen tornar a marxar a acabar les obres d’un altre lloc,
i que és cert que va haver-hi una mica de desorganització però que, per coses que no
depenen només de nosaltres. El Sr. Pous insisteix en que les obres no estan gaire ben
fetes. La Sra. Alcaldessa diu que les obres no estan acabades perquè encara han de
venir a fer el C/ General Moragues i repassar algun carrer, el Sr. Colls, diu que veient el
resultat, les factures dels honoraris del tècnic són excessives i que potser també caldria
suspendre-les de pagament, el Sr. Brugat li respon que els tècnics cobren un % del
preu del projecte. I pregunta quan es repintarà el pas de vianants de l’escola, la Sra.
Alcaldessa li respon que vindrà una empresa per repintar els carrers, el Sr. Llorente
pregunta perquè no ho fa la brigada, la Sra. Alcaldessa li respon que no poden perquè
no tenen material (plantilles), i que són molts carrers, i que amb la maquina ja són 4
dies de feina. El Sr. Llorente reitera la importància de pintar el pas de vianants de
l’Escola i la Sra. Alcaldessa li respon que en breu vindran a fer-ho.
El Sr. Pous pregunta si ja hi ha wifi al Centre Cívic, el Sr. Aguilar li respon que sí, que
falta el nou swich. El Sr. Pous pregunta si el swich està inclòs a les factures de
l’informàtic, i el Sr. Aguilar respon que no, que és a part, i que ara hi ha una bona
cobertura.
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El Sr. Llorente pregunta si els serveis socials venen cada setmana o només
ocasionalment, la Sra. Alcaldessa diu que sempre han vingut un cop per setmana, que
mai han deixat de venir, el Sr. Llorente pregunta si està solucionat el problema amb el
pany i les claus d’accés a les oficines dels serveis socials i la Sra. Alcaldessa respon
que si.
El Sr. Pous pregunta com van les obres de les Aigües, la Sra. Alcaldessa diu que no
n’ha parlat amb ells, que tenen tantes ganes com nosaltres de veure-les acabades i no
n’ha volgut parlar més amb ells, per no semblar que pressiona. El Sr. Brugat explica
que la setmana que ve han d’anar amb els tècnics municipals de visita d’obres.
El Sr. Colls pregunta per la involucració de l’Ajuntament en la Cursa d’entre castells. El
Sr. Gironès respon que l’Ajuntament sempre ha ajudat a la Cursa, el Sr. Colls afegeix
que es tracta d’un gran esdeveniment i que l’Ajuntament n’hauria de treure un redit pel
poble, el Sr. Gironès diu que la cursa d’orientació es farà a dins el poble, per tal de que
els participants s’acostin al poble i no sigui tot allà dalt al Pavelló, i que ha col·laborat
amb allò que ha demanat, el Sr. Colls insisteix en que el poble s’hauria de beneficiar i
demana que han fet, el Sr. Gironès reitera que a les reunions que s’han fet amb ells, es
va acordar que la cursa d’orientació es faria dins del poble, però que si la principal
cursa es fa al Pavelló, la gent farà com voldrà. El Sr. Brugat afegeix que els
organitzadors ho fan tot i que l’Ajuntament els ajuda, principalment, amb diners.
El Sr. Colls pregunta quin representant de l’Ajuntament està a la Junta del Cap de
Creus i, perquè no es va defensar que la cursa pogués passar per la carena. La Sra.
Alcaldessa li respon que ella i el Sr. Aguilar estan a la Junta, però que en ocasions i per
qüestions tècniques, hi va l’Eric (treballador de l’Ajuntament) com organitzador de la
cursa. El Sr. Aguilar diu que a les reunions que ells han assistit no s’ha tractat mai
aquest tema. El Sr. Colls, diu que s’hauria d’haver defensat que fos la Cursa entre
castells que passes per la carena i no altres dues curses de fora. La Sra. Pairo pregunta
com es que hi vagi l’Eric, si no és regidor de l’Ajuntament, la Sra. Alcaldessa respon
que a les reunions que ells han assistit no s’ha tractat el tema. El Sr. Llorente diu que
dedueixen que no s’ha fet tot l’esforç que ha calgut si finalment Capgirell no pot passar
per la carena el dia de la Cursa. El Sr. Gironès afegeix que en les reunions amb
Capgirell, el fet de no passar per la carena no ha estat comentat com un gran greuge.
El Sr. Pous, continua, i diu que ja es va demanar en l’últim Ple que quins representants
de l’Ajuntament estan en els òrgans col·legiats. La Sra. Secretaria diu que ho trobaran
a l’acta d’organització del mes de juliol de 2015. La Sra. Pairo aclareix que el que volen
és saber que hi fan.
Per finalitzar, el Sr. Colls pregunta que en un tram per on transcorre la Cursa, hi ha un
abocador incontrolat, el Sr. Brugat, diu que en tenen coneixement i que ja s’han posat
en contacte amb el propietari i que ho retiraran.
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Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 22:40 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretaria en
dono fe.
Alcaldessa – Presidenta
Joana Cobo i Ortiz

Secretària – Interventora interina
Olga Serrats i Juanola

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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