AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 6 DE JUNY DE 2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 4/19
Caràcter: ordinària
Data: 6 de juny de 2019
Horari: de 20.00 a 20.10 h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcaldessa Presidenta
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Regidors
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)
Secretaria Interventora interina
Sra. Olga Serrats Juanola
Excusa l’assistència
Sr. Jordi Gironés Matas (JxV)
Sr. Albert Brugat Sastre (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 set (7).

ORDRE DEL DIA :
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1. APROVACIÓ
14/03/2019

ACTES

SESSIONS

(X2019000081),

(X2019000114),

I

ANTERIORS:

ORDINÀRIA

EXTRAORDINÀRIA

EXTRAORDINÀRIA

DE

DE

DE

2/04/2019
30/04/2019

(X2019000167).
2. EXPEDIENT

8/2019

DE

MODIFICACIÓ

DE

CRÈDITS.

(EXP.

X2019000220)
3. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS ANY 2020. (EXP.
X2019000200)
4. PRECS I PREGUNTES.
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS: ORDINÀRIA DE 14/03/2019
(X2019000081), EXTRAORDINÀRIA DE 2/04/2019 (X2019000114), I
EXTRAORDINÀRIA DE 30/04/2019 (X2019000167).
Vista l’ acta de la sessió de data 14 de març de 2019, és aprovada amb el vot
favorable dels 7 regidors assistents.
Vista l’ acta de la sessió de data 2 d’abril de 2019, és aprovada amb el vot
favorable dels 7 regidors assistents.
Vista l’ acta de la sessió de data 30 d’abril de 2019, és aprovada amb el vot
favorable dels 7 regidors assistents.
2.EXPEDIENT 8/2019 DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS. (EXP. X2019000220)
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.
Vist l’anterior, es proposa al Ple de l’Ajuntament, l’aprovació del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 8/2019, en la
modalitat d’habilitacions de crèdits, d’acord amb el detall següent:
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HABILITACIONS:
Partida

Nom

Import

920/62400

Vehicle municipal - Brigada

34.011,19

TOTAL HABILITACIONS

34.011,19

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 34.011,19

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.
La Sra. Alcaldessa, explica que tal com va explicar al Sr. LLorente, el cotxe elèctric per
la Brigada es compra a traves de l’ACM, que quan el van encarregar els van dir que el
servirien juntament amb altres comandes i que preveien que seria en un màxim de tres
mesos, alhora es va demanar una subvenció a la Generalitat de Catalunya pel 50% del
cost del vehicle, però que no es resoldrà fins el setembre, no obstant tot això exposat,
aquesta setmana han trucat els del concessionari que el cotxe ja està a punt i
matriculat, per això abans d’ incloure aquest punt a l’ordre del dia, es va comentar els
fets amb el Sr. Llorente, decidint que es tires endavant la compra.
El Sr. LLorente pren la paraula i corrobora l’explicat per la Sra. Alcaldessa i diu que
entenen que és una gestió de l’actual equip de Govern i que és millor que la tanquin
ells, i demana si està justificada la necessitat de l’adquisició, la Sra. alcaldessa diu que
sí, que actualment la brigada està formada per 4 membres i tenen un sol cotxe, i que
es fa necessari l’adquirir d’un altre vehicle per raons d’eficàcia del servei. El Sr.
Llorente demana que si en l’expedient d’adquisició del vehicle, l’informe d’intervenció
diu que no hi ha partida pressupostaria, la Sra. interventora respon que l’informe diu
precisament que no hi ha partida pressupostaria per l’adquisició del vehicle i que abans
de procedir a la compra caldrà fer una modificació de crèdits per tal d’habilitar-ne una.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb 4 vots a favor (2 d’ERC, 1 de
JxV i 1 d’AxV) i 3 abstencions d’AxV.
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El Sr. LLorente diu que s’havia decidit que tots els membres d’AxV, s’abstenissin, però
que atès que l’equip de govern, avui, està en minoria, han decidit fer un vot a favor i
3 abstencions perquè la proposta sortís endavant.
La Sra. Alcaldessa li agraeix.
3. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS ANY 2020. (EXP.
X2019000200)
La Sra. Alcaldessa llegeix la proposta, que diu:
Antecedents de fet.
 Vist l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual
s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, que indica que, de
les catorze festes laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret
177/1980, de 3 d’octubre, que estableix que les dues festes locals seran fixades
per ordre del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels
municipis respectius.
Fonaments de dret.
 Article 37.2 del Reia decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
 Decret 177/1980, de 3 d’octubre.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Vilajuïga, proposo al Ple l’adopció
del següent acord:
Primer. APROVAR els dies de festa local per a l’any 2020, que seran el 20 de gener, i
27 de juliol del 2020.
Segon. NOTIFICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya (Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies).
Tercer. EXPOSAR l’anterior acord al taulell d’anuncis de la Corporació.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova amb 7 vots a favor (2 d’ERC, 1 de
JxV i 4 d’AxV)
3. 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 no entraran a formular precs ni preguntes, atès el moment en
que s’està celebrant aquest Ple, i que només vol preguntar si s’ha signat el contracte
de serveis de la gestió de la piscina municipal, la Sra. Alcaldessa respon que si, aquest
mati.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 20:10 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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