AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 30 D’ABRIL DE
2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 30 d’abril de 2019
Horari: de 20:00 a 20:50 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcaldessa Presidenta
Sra.. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Regidors
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Sr. F. Xavier LLorente Cabratosa
(APV)
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sr. Ernest Pous Ripoll (APV)
Sr. Albert Brugat Sastre (ERC)
Sr. Jordi Gironés Matas (JxV)

Secretària Interventora interina
Sra. Olga Serrats Juanola
Excusen l’absència:
Sr. Oscar Garcia Belmonte (ERC)
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 vuit (8).
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ORDRE DEL DIA :
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.
(EXP. X2018000357)
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2019 PER HABILITACIONS I
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. (EXP. X2019000137)
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. (EXP.
X2019000105)
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (EXP.
X2019000112)
5.- APROVACIÓ DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUPLENT DE VILAJUÏGA.
(EXP. X2019000020)
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 100/2019, DE SOL.LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS
AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS
ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2019. (EXP. X2019000162)

Desenvolupament de la sessió i acords.
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS
MUNICIPALS I AL PARLAMENT EUROPEU DEL DIA 26 DE MAIG DE 2019.
(EXP. X2018000357)
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En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 79, de data 2 d’abril de 2019, es publica Real
Decreto 209/2019, de 1 d’ abril, pel que es convoquen eleccions locals i a les
Assemblees de Ceuta i Melilla pel 26 de maig de 2019 i el Real Decret 206/2019, de 1
d’ abril, pel que es convoquen eleccions de Diputats al Parlament Europeo
Convocades les esmentades eleccions pel proper dia 26 de maig de 2019, i d'acord
amb el que estableix la Llei orgànica del règim general electoral, s’acorda:
PRIMER.- Procedir a realitzar el sorteig a fi de designar al President i vocals que
constituiran la Mesa electoral d'aquest municipi, així com dos suplents per cadascun del
membres i 9 més per cadascun dels càrrecs de President i vocals, titulars i suplents,
pel cas de possibles al·legacions.
CÀRREC

NOM I COGNOMS

DNI

J M ML
G M MP
CAS

...2853D
...6943G
...4407M

MMC
CPP
F LL E
PRM
FPV
DDF

...9533F
...6159K
...8396A
...5787G
...4457P
...0448R

TITULARS
PRESIDENT/A
1ER VOCAL
2N VOCAL
SUPLENTS
1er PRESIDENT/A
2n PRESIDENT/A
1er DE 1er VOCAL
2n DE 1er VOCAL
1er DE 2n VOCAL
2n DE 2n VOCAL

Suplents pel càrrec de President/a
U0273
U0359
U0521
U0241
U0237
U0034
U00637
Suplents pel càrrec de 1er vocal
U0781
U0202
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U0724
U0184
U0769
U0027
U0428
Suplents pel càrrec de 2n vocal
U0108
U0396
U0345
U0706
U0233
U0617
U0712
SEGON. Notificar la referida designació com a President i Vocals de les Taules
Electorals, als interessats.
TERCER. Comunicar el present Acord a la Junta Electoral de Zona.

2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS 5/2019 PER HABILITACIONS I
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. (EXP. X2019000137)
La Sra. Alcaldessa llegeix 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 el romanent de tresoreria
per a despeses generals de l’exercici 2018.
Vist l’informe de la Secretària Interventora de l’Ajuntament.
Es proposa al Ple de l’Ajuntament, ACORDAR:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 5/2019, en la
modalitat d’habilitacions i suplements de crèdits, d’acord amb el detall següent:
HABILITACIONS:
Partida

Nom

Import

1531/61902

Bandes reductores de velocitat

2.530,47

1622/63300

Contenidors grans productors - deixalleria

3.857,78
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133/63500

Mobiliari urbà (pilones i jardineres)

3.000,00

TOTAL HABILITACIONS

9.388,25

SUPLEMENTS:
Partida

Nom

Import

920/12001

Retribucions bàsiques funcionaris serveis
generals

13.183,24

920/12101

Retribucions
complementàries
serveis generals

11.559,96

920/16001

Quotes seguretat social serveis generals

funcionaris

TOTAL SUPLEMENTS

7.756,80
32.500,00

TOTAL HABILITACIONS I SUPLEMENTS DE CRÈDITS: 41.888,25

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 41.888,25

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 pregunta
perquè es tan necessari procedir a aquesta modificació, quan ells a principi de mandat
ja van advertir que el càrrec d’arquitecte municipal havia de ser un funcionari/a, la Sra.
Alcaldessa li respon que es fa ara perquè no es pot allargar més i ho exigeixen així, el
Sr. Llorente demana que si les bandes reductores són noves i com és que no
estiguessin previstes al Projecte d’asfaltat de carrers, la Sra. Alcaldessa li respon que
perquè van a part del projecte i el Sr. Llorente pregunta perquè no estaven al
pressupost, la Sra. Alcaldessa li respon que comptaven amb el romanent per poder
adquirir-les. El Sr. Llorente continua i diu que això demostra la manca de previsió i
improvisació de l’equip de govern i remarca que a l’informe d’intervenció que consta a
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l’expedient s’adverteix que es podria incomplir la regla de la despesa amb aquesta
modificació, la Sra. Alcaldessa diu que confien que això no passi i que s’arregli, el Sr.
Llorente pregunta a la interventora sobre aquest tema, la Sra. Interventora respon
que si s’incomplís la regla de la despesa es veurien obligats a fer un pla econòmic
financer, però que no se sabrà fins que es tanqui l’exercici perquè tot plegat depèn de
molts altres ingressos i despeses, la Sra. Alcaldessa diu que l’Ajuntament està bé
econòmicament i que hi ha romanent que permet fer la modificació.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb 6 vots a favor (2 d’ERC, 2 de
JxV i 2 d’AxV) i 2 vots en contra d’AxV.

3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA PLANTILLA DE PERSONAL. (EXP.
X2019000105)
La Sra. Alcaldessa llegeix la proposta al Ple, que diu:
Vist que, amb data 25 de març de 2019, es va iniciar per Provisió d'Alcaldia
expedienti per dur a terme la modificació de la plantilla de personal aprovada per
Acord del Ple de data 14 de desembre de 2018.
Vist l’informe de les necessitat del servei que proposa l’ amortització de la plaça
d’agutzil, grup E, i crear la d’arquitecte, grup A1.
Vist l’Informe d’intervenció sobre l'existència de crèdit suficient per procedir a la
modificació de la plantilla de personal.
Vist l'Informe de Secretaria i de conformitat amb el que es disposa en l'article
22.2.i) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, es
proposa al Ple l’ adopció d el següent, ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la plantilla municipal que té per
objecte l’ amortització de la plaça d’agutzil, grup E, i crear la d’arquitecte, grup A1.
SEGON. Sotmetre el present acordo a informació pública per termini de quinze
dies mitjançant anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant aquest termini els
interessats podran examinar l'expedient i presentar les reclamacions que estimin
pertinents. Transcorregut aquest termini, si no s'han presentat al·legacions, s'entendrà
elevat a definitiu aquest acord d'aprovació inicial.
TERCER. Condicionar l’efectivitat de l’acord a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019.
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I afegeix que com saben la Plantilla de Personal és un document econòmic que
acompanya el Pressupost i que cal modificar per amortitzar la plaça d’agutzil i crear la
d’arquitecte funcionari.
El Sr. Llorente demana la paraula i pregunta a la Sra. Secretària quan temps serà
necessari perquè la plaça sigui ocupada per un funcionari/a, la Sra. Secretària li respon
que calcula que pel mes de novembre es podria tenir en plantilla l’arquitecte, tot seguit
pregunta perquè es fa un càlcul anual de la despesa si es preveu que nomes caldrà
pagar dos mesos, la Sra. Secretària respon que la llei ho exigeix així, tot seguit
pregunta que dels càlculs facilitats del cost de la plaça, multiplicant la mensualitat per
14 pagues, no li surten els mateixos números, la Sra. Secretària li respon que és
perquè les pagues extres no coincideixen amb les mensualitats, són menors, el Sr.
Llorente pregunta a la Sra. Alcaldessa perquè s’amortitza la plaça d’agutzil, si és
perquè ja no és necessària, la Sra. Alcaldessa li respon que sí, que avui dia les
notificacions ja són electròniques i no cal aquesta figura. El Sr. Llorente li diu que es
tracta novament d’una manca de previsió de futur, la Sra. Alcaldessa li respon que
quan un està a l’equip de govern, governant, les coses es veuen molt diferents. El Sr.
Llorente pregunta perquè s’ha fixat una jornada de treball de 30 hores setmanals,
perquè de la documentació facilitada, els actuals tècnics en fan 13, que entenc que són
les presencials i que la resta es distribueixen entre la redacció de memòries i projectes,
visites i direccions d’obres pública i inspeccions d’obres privades. La Secretària respon
que sí, que és així, però que s’ha intentat, sense èxit de moment, fer una agrupació
amb algun municipi veí, pel manteniment de la plaça en comú, de manera que pogués
fer la jornada complerta de 37,5 h.
El Sr. Pous demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa i pregunta pels
contractes de serveis que van sortir a licitació dels dos arquitectes, el Tècnic i el
superior, la Sra. secretària explica que es van adjudicar a la junta del passat dijous als
mateixos tècnics que hi ha ara perquè no es va presentar ningú mes.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 2 regidors d’ERC i 2 vots del JxV, i 4 vots de APV.
4.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (EXP.
X2019000112)
La Sra. Alcaldessa llegeix la proposta al Ple, que diu:
Ates que les funcions d'assessorament, informe d'obres, inspecció i aquelles
legalment reservades a l'arquitecte municipal així com qualsevol altres que impliquin
«la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats públiques o en la
salvaguarda dels interessos generals», no podran ser prestades per personal laboral ni
per personal contractat mitjançant contracte de serveis.
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Ates que les funcions de l'arquitecte es troben reservades a personal funcionari,
i no podran ser prestades per personal contractat mitjançant contracte de serveis o
contractes de caràcter intel·lectual, cal procedir a la modificació de la plantilla de
personal i a la Relació de llocs de treball per tal d’incorporar, sense que suposi un
increment d’efectius a la plantilla de personal, el lloc de treball d’arquitecte municipal,
amortitzant la plaça d’agutzil, grup E, i creant la d’arquitecte, grup A1, de la Relació de
llocs de treball i de la plantilla de personal de l’Ajuntament de Vilajuïga, per tal
d’adaptar-la a les necessitats reals que exigeix la prestació efectiva dels serveis públics.
Vist l’informe de Secretaria referent al procediment a seguir i a la Legislació
aplicable en el procediment de modificació de la Relació de Llocs de treball.
Vist l'Informe d'Intervenció que diu que al Pressupost municipal vigent, en les
partides corresponents del Capítol I de l'estat de despeses, tot i que la modificació no
suposa un increment d’efectius a la plantilla de personal, NO existeix consignació
suficient i adequada per atendre les obligacions econòmiques que es deriven de la
modificació de la Relació de Llocs de treball, que comporta l’ amortització de la plaça
d’agutzil, funcionari, grup E, i creant la d’arquitecte, funcionari, grup A1, per tant,
caldrà procedir simultàniament, a la modificació de crèdits pressupostaris.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de treball
d'aquest Ajuntament, amb el text que figura en l'expedient.
SEGON. Exposar al públic l'esmentada modificació de la Relació de Llocs de
treball, durant el termini de quinze dies hàbils a comptar des del següent al de
publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de la Província, durant els quals
els interessats podran examinar-la i presentar reclamacions davant el Ple. La
modificació de la relació de llocs de treball es considerarà definitivament aprovada si
durant el citat termini no s'haguessin presentat reclamacions; en cas contrari, el Ple
disposarà del termini d'un mes per resoldre-les.
TERCER. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de
Llocs de treball es publicarà íntegrament en el Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya i en el Butlletí Oficial de la Província i es remetrà una còpia d'aquesta a
l'Administració de l'Estat i al Departament de Governació de la Generalitat.
QUART.- Condicionar l’efectivitat de l’acord a l’aprovació definitiva de
l’expedient de modificació de crèdits núm. 5/2019.
I afegeix que amb aquest expedient modifiquen la fitxa dels llocs de treball.
El Sr. Pous demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa, i pregunta si
s’estan preparant les bases, la Sra. Alcaldessa diu que sí, però només pel que fa a les
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funcions i als horaris. El Sr. Pous proposa que a les bases es contempli que el tècnic
tingui coneixements de medi ambient perquè puguis informar les llicencies d’activitats,
la Sra. Secretària li respon que en tot cas, creu que només se li podrien valorar com a
mèrits perquè les funcions de l’arquitecte i la seva titulació és molt clara a la llei i no
inclou estudis mediambientals, que això correspon a un altre tècnic, enginyer o
llicenciat en ciències ambientals.
El Sr. Colls, demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa i diu que
entenc que ara no és el moment d’entrar en aquest detalls i que li sorprèn que ara els
pretenguin comprar un contenidors per la deixalleria que ja haurien d’haver previst
amb la confecció del pressupost, el Sr. Llorente ratifica l’exposició el Sr. Colls i afegeix
que es fa per electoralisme. La Sra. Alcaldessa els respon que es volien comprar amb
el romanent del pressupost i que per això s’han hagut d’esperar a que la liquidació
estigues feta i per això es fa ara i es passa tot junt.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 2 regidors d’ERC i 2 vots del JxV, i 4 vots de APV.
5.- APROVACIÓ DESIGNACIÓ DEL JUTGE DE PAU SUPLENT DE VILAJUÏGA.
(EXP. X2019000020)
La Sra. Alcaldessa llegeix la proposta al Ple que diu:
Vist que en el mes de febrer de 2019 queda vacant el càrrec de Jutge de Pau
Suplent.
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 Suplent, pel qual s'obre
període de presentació d'instàncies per cobrir el càrrec de Jutge de Pau Suplent 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, i no es va presentat cap sol·licitud.
Vist que es va remetre novament anunci de convocatòria del càrrec de Jutge de
Pau Suplent al Butlletí Oficial de la Província, essent exposat l’esmentat anunci al BOP
número 56 de 20 de març de 2019 i en tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Vist que amb data 3 d’abril de 2019, va finalitzar el termini de presentació de
sol·licituds, amb el següent resultat:


Lucia Vigué Darné.
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Vist l'informe de Secretaria de data 28 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 Lucia Vigué Darné, amb NIF 40.425.099-T, domiciliada a
Vilajuïga, carrer Pilota núm. 23, de professió agent executiu de recaptació de l’Agencia
Estatal de Administración Tributária, com a Jutge de Pau Suplent.
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. Pous demana la paraula que li es concedida per la Sra. Alcaldessa i diu que igual
que van exposar al Ple del març, per l’elecció del Jutge de Pau titular, creuen que la
publicitat de la convocatòria hauria de haver sigut més extensa del que marca la Llei,
anant més enllà de la publicació al BOP i al etauler.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 2 regidors d’ERC i 2 vots del JxV, i 4 vots de APV.
6.- RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 100/2019, DE SOL.LICITUD DE
SUBVENCIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS ECONÒMIQUES A FAVOR DELS
AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS
ELECTES LOCALS PER A L’EXERCICI 2019. (EXP. X2019000162)
La Sra. Alcaldessa llegeix la proposta al Ple que diu:
Antecedents de fet.
En data 18 d’abril de 2019 l’Alcaldessa dictà el decret 100/19, que literalment diu:
“SOL·LICITUD
DE
SUBVENCIÓ
PER
ATORGAR
COMPENSACIONS
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN
RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A
L’EXERCICI 2019.
Antecedents de fet.
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1. Resolució PRE/811/2019, de 15 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin
retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019, publicada
al DOGC núm. 7846 de 3 d’abril de 2019.
2. Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Vilajuïga RESOLC:
Primer. SOL·LICITAR al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya
una subvenció per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments
perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019.
Segon. RATIFICAR aquest acord en la propera sessió plenària que es celebri.”
Resolució.
Com a Alcaldessa de l’Ajuntament de Vilajuïga proposo al Ple l’adopció del següent
ACORD:
Primer. RATIFICAR el decret de l’alcaldia 100/19, pel que es sol·licita al Departament
de Presidència de la Generalitat de Catalunya una subvenció per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a
determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2019.
Segon. TRASLLADAR el present acord al Departament de Presidència de la Generalitat
de Catalunya.
La Sra. Alcaldessa interromp la lectura per cridar l’atenció als regidors de d’AxV per la
manca d’atenció durant la lectura de la proposta, aquests demanen excuses. Continua
la lectura i al finalitzar explica que la Generalitat demana que la petició de la subvenció
sigui ratificada pel Ple i que la subvenció cobreix el 70% de la despesa del sou de
l’Alcaldessa.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 2 regidors d’ERC i 2 vots del JxV, i 4 vots de APV.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 20:50 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretària en
dono fe.
Joana Cobo Ortiz
Alcaldessa – Presidenta

Olga Serrats Juanola
Secretària – Interventora interina

Vilajuïga, document signat electrònicament.

11

