AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 9 DE JULIOL DE
2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 7/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 9 de juliol de 2019
Horari: de 19:05h a 19:55h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcalde President
Sr. Francesc Xavier Llorente Cabratosa (AxV)
Regidors
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sra. Roser Ripoll Coll (APV)
Sr. Ricard Llorente Carreras (APV)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Sr. Oscar García Belmonte (ERC)
Sr. Narcís Brugat Ras (ERC)

Secretària Interventora interina
Sra. Olga Serrats Juanola
Excusen l’absència:
Sra. Joana Cobo Ortiz (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).
ORDRE DEL DIA :
PRIMER. Aprovació de l'Acta de la sessió constitutiva de data 15 de juny de
2019. (Exp. X2019000229)
SEGON. Donar a conèixer al Ple la composició dels grups polítics i els seus
portaveus. (Exp. X2019000237)
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TERCER. Establir la periodicitat de les sessions plenàries. (Exp. X2019000268)
QUART. Donar compte al Ple del nomenament dels Tinents d'Alcalde. (Exp.
X2019000268)
CINQUÈ. Creació de la Junta de Govern Local. (Exp. X2019000268)
SISÈ . Donar compte del nomenament dels membres de la Junta de Govern
Local i de les delegacions específiques a la Junta de Govern. (Exp. X2019000268)
SETÈ. Donar compte de les delegacions d’àrees i matèries específiques als
Regidors de la Corporació. (Exp. X2019000268)
VUITÈ. Creació de les Comissions Informatives permanents i especials, de la
composició de les mateixes i de nomenament de representants dels grups municipals.
(Exp. X2019000268)
NOVÈ. Acord de determinació de la composició de la comissió especial de
comptes. (Exp. X2019000268)
DÈCIM. Nomenar representants en els òrgans col·legiats. (Exp. X2019000268)
ONZÈ. Aprovar el règim de retribucions als membres de la corporació amb
dedicació parcial i indemnitzacions per assistències dels membres corporatius. (Exp.
X2019000268)
DOTZÈ.- Aprovació del Compte General de 2018. (Exp. X2019000181)
TRETZÈ.- Aprovació de la Modificació de crèdits núm. 9/2019. (Exp.
X2019000269)
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ CONSTITUTIVA DE DATA 15 DE
JUNY DE 2019. (EXP. X2019000229)
Vista l’ acta de la sessió constitutiva de data 15 de juny de 2019, els Srs. Regidors
manifesten que no tenen res a comentar i sotmesa a votació la seva aprovació és
aprovada amb el vot favorable dels 8 regidors assistents.
2. DONAR A CONÈIXER AL PLE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS POLÍTICS I ELS
SEUS PORTAVEUS. (EXP. X2019000237)
D’acord amb el que disposa l’article 25 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde dóna compte al Ple de la constitució dels següents grups polítics
municipals, així com dels seus integrants i portaveu:
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“PROPOSTA DE DONAR COMPTE AL PLE. CONSTITUCIÓ DE GRUPS POLÍTICS.
Vist que amb data 20, 21 i 27 de juny de 2019 es va comunicar pels representants dels
Partits Polítics d’ERC, Junts per Vilajuïga i Assemblea per Vilajuïga la constitució del seu
Grup Polític.
Vist que amb data 1 de juliol de 2019 va ser emès informe de Secretaria sobre la
legislació aplicable i el procediment a seguir, i de conformitat amb el que es disposa en
l'article 25 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats
Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, el Ple pren
coneixement de la constitució del següent Grup Polític:
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: JUNTS PER VILAJUIGA.
COMPOSICIÓ:
— JOAN AGUILAR DESTART.
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
Titular: JOAN AGUILAR DESTART.
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: ESQUERRA REPUBLICANA DE
CATALUNYA
COMPOSICIÓ:
— JOANA COBO ORTIZ
— OSCAR GARCÍA BELMONTE
— NARCÍS BRUGAT RAS
DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
Titular: JOANA COBO ORTIZ
Suplent: OSCAR GARCÍA BELMONTE
DENOMINACIÓ DEL GRUP MUNICIPAL: ASSEMBLEA PER VILAJUIGA
COMPOSICIÓ:
—
—
—
—
—

ROSER RIPOLL COLL
PAULA PAIRÓ CORTADA
SIMÓ COLLS COSTA
RICARD LLORENTE CARRERAS
FRANCESC XAVIER LLORENTE CABRATOSA
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DESIGNACIÓ DE PORTAVEU:
Titular: ROSER RIPOLL COLL
Suplent: PAULA PAIRÓ CORTADA
El que es notificarà al seu portaveu perquè en prengui coneixement i efectes
procedents.”
El Sr. Alcalde demana als Srs. Regidors si tenen algun dubte o cosa a comentar,
aquests manifesten que no.
El Ple es dóna per assabentat de la constitució dels grups polítics municipals, així com
dels seus integrants i portaveus.
3. ESTABLIR LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS PLENÀRIES. (EXP.
2019000268)
El Sr. Alcalde explica que en l’anterior mandat la celebració dels Plens ordinaris era
trimestral i que en aquest mandat seran bimensual per tal que l’oposició tingui més
oportunitats de fiscalitzar l’equip de govern, tot seguit llegeix la proposta de l’Alcaldia,
advertint que llegirà nomes la proposta d’acords, obviant els antecedents, ja que els
Srs. regidors ja disposen de la proposta. Es transcriu íntegrament:
“PROPOSTA D’ESTABLIMENT DE LA PERIODICITAT DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari fixar la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple de
la corporació, d’acord amb el que disposen els articles 38.a) i 78.1 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Els articles 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, i 98.a) del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat
pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, estableixen que el Ple celebra sessió
ordinària com a mínim cada mes en els ajuntaments de municipis de més de 20.000
habitants i en les diputacions provincials; cada dos mesos, en els ajuntaments de
municipis d’una població entre 5.001 i 20.000 habitants, i cada tres mesos en els
ajuntaments de municipis de fins a 5.000 habitants.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Celebrar sessió ordinària el primer DILLUNS de cada DOS mesos, a les 19:00
hores al saló de sessions de l’ajuntament. A causa de les vacances d’estiu i de les
festes de Nadal, les sessions corresponents a agost i desembre podran celebrar -se el
primer dilluns del mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi
de celebrar sessió sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa
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hora. Es faculta al Sr. Alcalde a modificar el dia de la convocatòria, per qüestions
organitzatives, dins el marge d’una setmana de diferència.
Segon. Notificar aquest acord a tots els membres de la corporació i difondre el
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon Govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquest manifesten que no hi ha
res a comentar.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorables de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.

4. DONAR COMPTE AL PLE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D’ALCALDE.
(EXP. X2019000268)
D’acord amb el que disposa l’article 46.1 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del Decret 182/2019, de 1 de juliol de 2019,
pel qual es nomena els tinents d’alcalde:
“DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA 182/2019 DE NOMENAMENT DE
TINENTS D’ALCALDE.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 15 de juny de 2019),
aquesta, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per
establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de
l’Ajuntament.
2. Decret d'Alcaldia 182/2019, de 1 de juliol, de nomenament de Tinents
d’Alcalde.
Fonaments de dret.
a. Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
b. Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de Vilajuïga dono comptes al Ple del
següent ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret d'Alcaldia núm. 182/2019, de 1 de juliol, de
nomenament de Tinents d’Alcalde que, literalment, diu:
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“RESOLUCIÓ D'ALCALDIA DE NOMENAMENT DE TINENTS D’ALCALDE

Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se
procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local. En
virtut de les atribucions que em confereixen els articles 21.2 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, i 46.1 del Reglament d'Organització,
Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret
2568/1986, de 28 de novembre.
RESOLC
PRIMER. Designar com a Tinents d'Alcalde de l'Ajuntament de Vilajuïga als següents
Regidors:
Paula Pairó Cortada – 1era Tinent d’Alcalde
Simó Colls Costa – 2on Tinent d’Alcalde
Roser Ripoll Coll – 3era Tinent d’Alcalde
Als Tinents d'Alcalde nomenats, prèvia acceptació del seu càrrec, els correspon quant a
tals, substituir a l'Alcalde en la totalitat de les seves funcions i per l'ordre del seu
nomenament, en els casos d'absència, malaltia o impediment que impossibiliti a aquest
per a l'exercici de les seves atribucions.
SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució de
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des de l’endemà de la signatura de la Resolució per l’Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.vilajuiga.cat].
TERCER. Donar trasllat al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió
que celebri.”
El Sr Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquest manifesten que no hi ha
res a comentar.
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.
5. CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL. (EXP. X2019000268)
El Sr. Alcalde diu que a diferencia de l’anterior equip de govern, i sota els criteris de
bon govern, no s’han delegat competències del Ple a la Junta de Govern, per tal de
que el Ple tingui més participació per part de l’oposició. Tot seguit llegeix la proposta
de l’Alcaldia, que es transcriu íntegrament:
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“ACORD CREACIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari establir l’estructura de la nova corporació, així com els
òrgans en els quals es basarà el seu funcionament.
Tot i no ser un òrgan d’existència obligatòria en aquest municipi (en cas de ser menor
a 5000 habitants), es considera necessària la creació de la Junta de Govern Local, a fi
de dotar d’una major celeritat i eficàcia l’actuació municipal.
Vist el que disposen els articles 20.1.b) i 23.1 i 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 48.1.b), 54 i 99.1 del Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril, i 52, 53 i 112.2 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Crear la Junta de Govern Local, que estarà integrada per l’alcalde i un nombre
de regidors no superior al terç del nombre legal de membres de la corporació,
nomenats per l’alcalde.
Segon. Establir que la Junta de Govern Local celebri sessió ordinària el primer i tercer
dilluns de cada mes, a les 16 hores. A causa de les vacances d’estiu i de les festes de
Nadal, la segona sessió d’agost i de desembre podrà celebrar -se el primer dilluns del
mes següent, a la mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió
sigui inhàbil, aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.
Tercer. Notificar aquest acord als membres de la Junta de Govern Local i difondre el
contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant
la seva publicació actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en
compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència,
accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors. El Sr. Garcia, demana la paraula
que li es concedida pel Sr. Alcalde i diu que ERC no va poder venir a la reunió
informativa prèvia al Ple perquè no se’ls va avisar en prou temps i no van poder
conciliar-ho amb l’horari laboral. El Sr. Alcalde, respon que són conscients de que va
ser aquesta la causa de la seva absència i que en el punt de l’ordre del dia dedicat a la
constitució de les comissions informatives es debatrà l’hora.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.
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6. DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL I DE LES DELEGACIONS ESPECÍFIQUES A LA JUNTA DE
GOVERN. (EXP. X2019000268)
El Sr. Alcalde dóna compte al Ple del Decret 184/2019, de 2 de juliol de 2019, pel qual
es nomena els membres de la Junta de Govern Local i les delegacions específiques a la
Junta de Govern.
“DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA 184/2019 DE NOMENAMENT

DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.

Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 15 de juny de 2019),
aquesta, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per
establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de
l’Ajuntament.
2. Decret d'Alcaldia 184/2019, de 2 de juliol, de nomenament dels membres de la
Junta de Govern Local.
Fonaments de dret.
a. Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
b. Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de Vilajuïga dono comptes al Ple del
següent ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES del Decret d'Alcaldia núm. 184/2019, de 2 de juliol, de
nomenament dels membres de la Junta de Govern Local que literalment diu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA

DE GOVERN LOCAL.

Vista la celebració de les eleccions municipals el dia 26 de maig de 2019 i havent-se
procedit el dia 15 de juny de 2019 a la constitució de la nova Corporació Local, en
virtut del que es disposa en els articles 20.1.b) i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local, i els articles 35.2 i 52 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
PRIMER. Nomenar membres de la Junta de Govern Local als següents Regidors:
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Paula Pairó Cortada
Simó Colls Costa
Roser Ripoll Coll
SEGON. Establir les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local, que tindran lloc el
1er. i 3er. dilluns de cada mes a les 16:00 hores, en el Saló de Sessions de
l'Ajuntament, a causa de les vacances d’estiu i de les festes de Nadal, la segona sessió
d’agost i de desembre podrà celebrar-se el primer dilluns del mes següent, a la
mateixa hora. En cas que algun dia en què s’hagi de celebrar sessió sigui inhàbil,
aquesta tindrà lloc el següent dilluns hàbil, a la mateixa hora.
TERCER. Correspon a la Junta de Govern Local, a més de l'assistència permanent a
l'Alcalde en l'exercici de les seves atribucions, les següents competències que li delego:
1. En matèria econòmica.
a) Autoritzar i disposar despeses a partir dels 3.000,00 € i fins al límit de la seva
competència, així com el reconeixement d'obligacions i l'ordenació de pagaments.
2. En matèria d'obres i serveis, urbanisme i activitats.
a) L'aprovació dels projectes d'obres i serveis quan sigui competent per a la seva
contractació o concessió i estiguin previstos al pressupost municipal.
b) L’aprovació dels instruments de planejament derivat, no atribuïts expressament al
Ple.
c) L'aprovació dels instruments de gestió urbanística i els projectes d’urbanització.
d) L'atorgament de llicències, atorgament de les quals correspongui a l'Alcalde.
3. En matèria de patrimoni.
a) L’adquisició de béns i drets quan el seu valor superi 3.000,00 € i no superi el 10%
dels recursos ordinaris del pressupost ni superi els 3.000.000,00 €, així com l’alienació
de patrimoni que no superi el percentatge ni la quantia indicats en els supòsits
següents: els béns immobles sempre que estigui previst al pressupost municipal; i els
béns mobles excepte els declarats de valor històric o artístic alienació dels quals no
estigui previst al pressupost.
4. En matèria de recursos humans.
a) L'aprovació de la convocatòria i aprovació de les bases de les proves per a la
selecció de personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
5. En matèria de contractació.
a) Les contractacions quan l’import superi 3.000,00 € i no superi el 10% dels recursos
ordinaris del pressupost, ni els 6.000.000,00 €, inclosos els plurianuals que no superin
els 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni el
percentatge indicat, referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici, ni
la quantia assenyalada.
6. Altres.
a) Resoldre els eventuals recursos que es puguin interposar per les resolucions
dictades en virtut de les delegacions acordades en el present Decret.
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QUART. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre el Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.vilajuiga.cat].
CINQUÈ. Donar trasllat al Ple de l'Ajuntament d'aquesta resolució en la primera sessió
que se celebri.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquest manifesten que no hi ha
res a comentar.
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.
7. DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS D’ÀREES I MATÈRIES
ESPECÍFIQUES ALS REGIDORS DE LA CORPORACIÓ. (EXP. X2019000268)
D’acord amb el que disposa l’article 44.4 del Reglament d’organització, funcionament i
règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, l’alcalde dóna compte al Ple del Decret 186/2019, de 2 de juliol de 2019,
pel qual es deleguen als regidors següents les atribucions que s’indiquen a continuació:
“DONAR COMPTES DEL DECRET D’ALCALDIA 186/2019 DE DELEGACIÓ DE
COMPETÈNCIES ALS REGIDORS.
Antecedents de fet.
1. Constituïda la nova Corporació i elegit el nou Alcalde (el 15 de juny de 2019),
aquesta, en el termini de 30 dies ha de convocar el Ple de la Corporació per
establir l’organització i el funcionament dels òrgans de govern i administració de
l’Ajuntament.
2. Decret d'Alcaldia 186/2019, de 2 de juliol, de delegació de competències als
regidors.
Fonaments de dret.
a. Arts. 20, 21.2 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del
Règim Local (LBRL).
b. Arts. 38 i 46 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova
el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les Corporacions
locals (ROF).
Resolució.
Com a Alcalde – President de l'Ajuntament de Vilajuïga dono comptes al Ple del
següent ASSABENTAT:
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Primer. DONAR COMPTES del Decret d'Alcaldia núm. 186/2019, de 2 de juliol, de
delegació de competències als regidors que literalment diu:
“RESOLUCIÓ D’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ALS REGIDORS

Celebrades les eleccions locals el passat dia 26 de maig de 2019, i vista la sessió
constitutiva de l'Ajuntament de data 15 de juny de 2019, en ús de les facultats que li
confereixen els articles 21.3 i 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local, i de conformitat amb els articles 43, 44, 45 i 51 del Reglament
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre,
RESOLC
PRIMER. Delegar les següents àrees/matèries específiques:
Àrea/matèria
Alcaldia i Regidories de Hisenda, Personal,
Seguretat i Ocupació i Habitatge,
Urbanisme i Mobilitat
Regidor de Serveis i Equipaments
municipals, Via Pública, Esports, Festes i
Associacionisme
Regidora de Comunicació i Transparència,
Participació ciutadana, Turisme i Comerç
Regidora de Salut i Serveis Socials, Gent
Gran, Educació, Cultura i Llengua
Medi Ambient, Infància i Joventut,
Igualtat de gènere i Cohesió Social,
Compromís nacional

Alcalde
Francesc
Cabratosa

Xavier

Llorente

Regidor Simó Colls Costa
Regidora Paula Pairó Cortada
Regidora Roser Ripoll Coll
Regidor Ricard Llorente Carreras

SEGON. Notificar personalment la present resolució als designats, que es considerarà
acceptada tàcitament, excepte manifestació expressa; i remetre la Resolució del
nomenament al Butlletí Oficial de la Província per a la seva publicació en aquest,
igualment publicar la Resolució en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament, sense perjudici
de la seva efectivitat des de l'endemà de la signatura de la resolució per l'Alcalde.
Així mateix, estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest
Ajuntament [adreça https://www.vilajuiga.cat].”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquest manifesten que no hi ha
res a comentar.
El Ple es dóna per assabentat de la resolució esmentada.
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8. CREACIÓ DE LES COMISSIONS INFORMATIVES PERMANENTS I
ESPECIALS, DE LA COMPOSICIÓ DE LES MATEIXES I DE NOMENAMENT DE
REPRESENTANTS DELS GRUPS MUNICIPALS. (EXP. X2019000268)
El Sr. Alcalde explica que la creació d’aquestes comissions van ser una reivindicació
constant del seu grup que no es va atendre mai, i que ara es volen fer comissions
informatives prèvies a la celebració del Ple i comissions especials per a grans temes.
Tot seguit llegeix la proposta que es transcriu integrament:
“PROPOSTA D’ACORD CREACIÓ I COMPOSICIÓ DE LES COMISSIONS
INFORMATIVES PERMANENTS.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, basant-se en la nova política de l’equip de govern es creu necessari
crear la comissió informativa permanent del Ple i determinar la seva composició, tot i
que nomes siguin òrgans d’existència preceptiva en els ajuntaments de municipis de
més de 5.000 habitants, d’acord amb el que preveuen els articles 20.1 c) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i 60.1 del Text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28
d'abril.
Les funcions d'aquestes comissions informatives de caràcter permanent seran les
previstes en la normativa local i es sotmetran al preceptiu i previ dictamen els
assumptes que s'elevin a la decisió del ple, podent intervenir també en relació amb
altres assumptes que no siguin de la competència del ple de la corporació o de la junta
de govern, quan l'òrgan competent els sol·liciti el seu dictamen.
A efectes del control i seguiment de la gestió dels òrgans, es reconeix el dret de tots
els regidors i regidores membres de les comissions informatives de poder consultar,
directament i personalment, sense necessitat de prèvia autorització, els llibres de
resolucions de l'alcaldia i els llibres d'actes de la junta de govern local, custodiats a la
secretaria general de l'ajuntament.
Vist el que disposen els articles 58.3 i 60.3 i 5 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Crear la comissió informativa permanent del Ple.
Segon. La comissió informativa permanent del Ple estarà integrada pels membres
següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

Vocals:
12
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-

Tres membres representants del grup polític municipal d’Assemblea per
Vilajuïga.
Dos membres representants del grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
Un membre representant del grup polític municipal de Junts per
Vilajuïga.

Secretari/a: Serà la/el secretari/a de la corporació.

Tercer. Establir que la comissió informativa permanent celebrarà sessions ordinàries
cada dos mesos, els dijous, abans del Ple, a les 17 h.
Quart. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin els
seus representants en cada comissió mitjançant un escrit del portaveu adreçat a
l’alcalde.
Cinquè. Difondre el contingut d’aquest acord, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors. El Sr. Garcia, demana la paraula
que li es concedida pel Sr. Alcalde i diu que el seu grup no ha parlat encara de quin
horari els aniria be per conciliar feina i ajuntament. El Sr. Alcalde li respon que no hi
haurà problema per arribar a un acord.
El Sr. Aguilar demana la paraula que li es concedida pel Sr. Alcalde, i diu que per la
seva part, caldria ajustar l’horari proposat.
Vist l’anterior, es proposa al Ple deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre del dia, i
debatre’l en la pròxima reunió informativa.
Sotmesa a votació la proposta de deixar sobre la taula aquest punt de l’ordre
del dia, s’aprova per unanimitat de tots els grups : vots favorables de 5 vots
de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.

9. ACORD DE DETERMINACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ
ESPECIAL DE COMPTES. (EXP. X2019000268)
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“PROPOSTA D’ACORD COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE
COMPTES
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
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de maig de 2019, és necessari determinar la composició de la comissió especial de
comptes, ja que es tracta d’un òrgan d’existència obligatòria en tots els municipis,
d’acord amb el que preveuen els articles 20.1.e) i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, 48.1.c) del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 127.1 del
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Vist el que disposen els articles 58.3 del Text refós de la Llei municipal i de règim local
de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 125 del Reglament
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat pel Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Determinar la composició de la comissió especial de comptes, que estarà
integrada pels membres següents:
-

President: L’alcalde o regidor en qui delegui.

-

Vocals:




-

Tres membres representants del grup polític municipal d’Assemblea per
Vilajuïga
Dos membres representants del grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya
Un membre representant del grup polític municipal Junts per Vilajuïga

Secretari/a: secretari/a de la corporació.

Segon. Comunicar aquest acord als grups polítics municipals, per tal que designin els
seus representants a la comissió especial de comptes mitjançant un escrit del portaveu
adreçat a l’alcalde.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquest manifesten que no hi ha
res a comentar.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.

10. NOMENAR REPRESENTANTS EN ELS ÒRGANS COL.LEGIATS. (EXP.
X2019000268)
El Sr. Alcalde llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a
continuació:
“PROPOSTA DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN ELS ÒRGANS COL·LEGIATS QUE SÓN DE LA COMPETÈNCIA DEL PLE.
14
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Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari nomenar els representants de la corporació en els
òrgans col·legiats que són de la competència del Ple, d’acord amb el que disposa
l’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
1r. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General de l’Associació
Catalana de Municipis i Comarques la regidora Sra. Paula Pairó Cortada, suplent Sr.
Simó Colls Costa.
2n. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General de la Federació de
Municipis de Catalunya el regidor Sr. Simó Colls Costa, suplent Sra. Paula Pairó
Cortada.
3r. Nomenar representant de la corporació a l’Associació de Municipis per la
Independència, l’alcalde Sr. F. Xavier Llorente Cabratosa, suplent regidora Sra. Roser
Ripoll Coll.
4t. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea General del Consorci Localret
la regidora Sra. Paula Pairó Cortada, suplent l’alcalde Sr. F. Xavier LLorente Cabratosa.
5è. Nomenar representant de la corporació al Ple del Consell Escolar del CEIP Santiago
Ratés, la regidora Sra. Roser Ripoll Coll, suplent Sra. Paula Pairó Cortada.
6è. Nomenar representant de la corporació a l’Assemblea de la Mancomunitat
Intermunicipal de Garriguella, Vilajuïga, Pedret i Marzà, Pau i Palau - Saverdera,
l’alcalde Sr. F. Xavier Llorente Cabratosa, i suplent el regidor Sr. Ricard Llorente
Carreras.
7è. Nomenar representant de la corporació a la Junta Rectora del Parc Natural del Cap
de Creus, l’alcalde Sr. F. Xavier Llorente Cabratosa, suplent regidor Sr. Simó Colls
Costa.
8è. Nomenar representant de la corporació al Ple del Consell Escolar de la Llar
d’Infants Municipal, la regidora Sra. Roser Ripoll Coll, suplent Sra. Paula Pairó
Cortada.
9è. Notificar aquest acord als regidors/es nomenats.
10è. Comunicar aquest acord als òrgans esmentats, i difondre el contingut d’aquest,
de conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació
actualitzada i permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa
la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon
govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.”
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El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquests manifesten que no hi
ha res a comentar.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.

11. APROVAR EL RÈGIM DE RETRIBUCIONS ALS MEMBRES DE LA
CORPORACIÓ AMB DEDICACIÓ PARCIAL I INDEMNITZACIONS PER
ASSISTÈNCIES DELS MEMBRES CORPORATIUS. (EXP. X2019000268)
El Sr. Alcalde explica que es proposen tres dedicacions parcials, per la Sra. Pairó, Sr.
Colls i Sr. Llorente, i que ell i la Sra. Ripoll no rebran retribucions. Que aquestes
retribucions estan finançades amb una subvenció que dona la Generalitat per a càrrecs
electes, de manera que per l’Ajuntament suposi una mínima carrega econòmica
possible. Respecte les indemnitzacions explica que la proposta és de 10 € per sessió
plenària, igual que en l’anterior mandat, i que ells van considerar totalment injusta en
comparació amb el que es cobrava per assistències a Juntes de Govern, ara la
proposta per assistir a Juntes de Govern és de 0 €. Tot i això, l’idea era debatre a la
reunió informativa l’import per assistències a Ple. Tot seguit llegeix la proposta la qual
es transcriu íntegrament a continuació:
“PROPOSTA D’ACORD ESTABLIMENT DEL RÈGIM DE DEDICACIONS,
RETRIBUCIONS, ASSISTÈNCIES I INDEMNITZACIONS DELS MEMBRES DE
LA CORPORACIÓ.
Un cop constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26
de maig de 2019, és necessari establir el règim de dedicacions, retribucions,
assistències i indemnitzacions dels membres de la corporació, així com la dotació
econòmica dels grups polítics municipals.
La percepció d'aquestes retribucions, quan es tracti de regidors o regidores en règim
de dedicació exclusiva, serà incompatible amb la de qualsevol altra retribució amb
càrrec als pressupostos de les administracions públiques i dels ens, organismes i
empreses que en depenen i, també , amb les indemnitzacions que s'estableixen en
l'apartat següent i amb el desenvolupament d'altres activitats, en els termes previstos
per la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei de les
administracions públiques.
Per contra, en els supòsits de dedicació parcial, la percepció d'aquestes retribucions
estarà sotmesa al règim que estableix l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local.
Vist el que disposen els articles 73.3, 75, 75 bis i 75 ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local; 166 del Text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, i 13 del
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Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, aprovat
pel Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. Establir que la Sra. PAULA PAIRÓ CORTADA, primer tinent d’alcalde de la
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 15

hores setmanals i unes retribucions brutes anuals de 1.945,08 € .

Segon. Establir que el Sr. SIMÓ COLLS CORTADA, segon tinent d’alcalde de la
corporació, exerceixi el seu càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 8 hores

setmanals i unes retribucions brutes anuals de 1.037,40 €.

Tercer.- Establir que el regidor Sr. RICARD LLORENTE CARRERAS, exerceixi el seu
càrrec amb dedicació parcial, amb una dedicació de 4 hores setmanals i unes

retribucions brutes anuals de 518,64 €.

Quart. Els membres de la corporació esmentats seran donats d’alta en el règim
general de la Seguretat Social i percebran les seves retribucions en dotze pagues,
corresponents a les mensualitats de l’any.
Cinquè. Establir a favor dels membres de la corporació que no tenen dedicació
exclusiva ni dedicació parcial, amb efectes de data del ple municipal de constitució de
data 15 de juny de 2019, el següent règim d’indemnitzacions en concepte
d’assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la
corporació de què formin part:
-

Per
Per
Per
Per

assistència
assistència
assistència
assistència

a
a
a
a

les
les
les
les

sessions
sessions
sessions
sessions

del Ple: 10 €.
de la Junta de Govern Local: 0 €.
de les comissions informatives: 0 €.
de la comissió especial de comptes: 0 €.

Sisè. Establir a favor dels membres de la corporació, que es diran, el dret a ser
indemnitzats per les despeses efectives ocasionades per l’exercici del càrrec, en
concepte de dietes i desplaçaments, prèvia acreditació documental d’aquestes:
F Xavier LLorente Cabratosa
Paula Pairó Cortada
Simó Colls Costa
Roser Ripoll Coll
Ricard Llorente Carreras
Setè. Notificar aquest acord als portaveus dels diferents grups polítics municipals i als
regidors i regidores afectats, fent constar a aquells que han estat designats per a
exercir el seu càrrec en règim de dedicació parcial, que s'entendrà acceptat aquest
règim de no manifestar-se res al respecte dins del termini de les 24 hores següents a
la notificació.
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Vuitè. Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de la
corporació, i difondre el contingut d’aquesta, de conformitat amb el principi de
transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i permanent a la seu
electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013, de 9 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014, de 29
de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors. El Sr. Garcia, demana la paraula
que li es concedida pel Sr. Alcalde i diu que ell personalment votarà en contra perquè
durant la companya electoral de APV, es va dir que ell havia cobrat durant aquest 4
anys , 6000 €, i que no es cert, que durant aquest 4 anys nomes ha cobrat 240 €. El
Sr. Brugat diu que votarà en contra perquè creu que el treball públic de regidors i
alcalde no s’hauria de retribuir mes enllà de les despeses de desplaçaments i dietes.
El Sr. Aguilar diu que s’abstindrà a la votació perquè no se concebeix que hi hagin
tantes dedicacions parcials.
El Sr. Alcalde respon que és per aprofitar la subvenció que dona la generalitat , i al Sr.
Garcia, li demana disculpes per les manifestacions fetes durant la campanya electoral,
ja que potser van ser ambigus i generalistes, i no es referien a la situació personal de
cadascun.
El Sr. Aguilar diu que els seus 10 € com a regidor, els donarà a una entitat, com ha fet
fins ara. El Sr. Alcalde li respon que no cal que ho justifiqui.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per majoria absoluta dels grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots en contra d’ERC i 1 abstenció de
JxV.

12. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE 2018. (EXP. X2019000181)
El Sr. Alcalde explica que s’han d’aprovar el comptes de l’any 2018 que pertanyen a
l’anterior mandat, en aquest nou, i tot seguit llegeix la proposta de l’Alcaldia, la qual
es transcriu íntegrament a continuació:
“APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2018.

Vist el Compte General de l'exercici 2018, juntament amb tota la seva documentació
annexa a aquest, segons la legislació vigent.
Vist que la Interventora Municipal va procedir a la formació del Compte General
d'aquesta Corporació corresponent a l'exercici econòmic 2018, juntament amb tota la
seva documentació annexa al mateix.
Vist que s'han finalitzat dits treballs i obtinguda la documentació corresponent, la
Intervenció municipal va procedir a emetre els corresponents informes en relació a
l'aprovació del Compte General.
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Vist que amb posterioritat, la Comissió Especial de Comptes de l'Ajuntament en sessió
celebrada en data 16 de maig de 2019 va emetre el corresponent informe preceptiu en
relació al Compte General d'aquesta corporació relatiu a l'exercici 2018.
Vist que mitjançant anunci publicat en el Butlletí Oficial de la Província de data 27 de
maig de 2019 i núm. 101, el Compte General va ser objecte d'exposició al públic
durant el termini de quinze dies, durant els quals, i vuit més, els interessats van poder
presentar reclamacions, objeccions o observacions.
Vist que de conformitat amb el contingut de la certificació lliurada per la Secretaria de
la Corporació, durant el termini d'exposició al públic de dita Compte, i vuit més, no
s'han presentat al·legacions.
Vist l'anterior, es proposa al Ple, l’adopció del següent
ACORD
PRIMER.- Aprovar el Compte General de l'Exercici 2018 de l’ Ajuntament de Vilajuïga.
SEGON.- Remetre el Compte General aprovat juntament amb tota la documentació
que l’integra a la fiscalització de la Sindicatura de Comptes i al Tribunal de Comptes, tal
com s'estableix en l'article 212.3 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, aprovat pel Reial decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i, en compliment dels
mandats de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera, i altra normativa concordant, al Ministeri d'Hisenda i Funció
Pública.”
El Sr. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors i aquests manifesten que no hi
ha res a comentar.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.
13. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9/2019. (Exp.
X2019000269)
El Sr. Alcalde explica que la proposta de modificació ve de la contractació de les obres
de canvi de finestres de l’escola, que es va iniciar a l’anterior mandat, i que en el
Pressupost estava previst una inversió de 16.000 € i caldrà suplementar la partida en
14.190 €, per cobrir el cost de les obres que es volen executar. Tot seguit llegeix la
proposta de l’Alcaldia, la qual es transcriu íntegrament a continuació:
“EXPEDIENT 9/2019 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
HABILITACIONS DE CRÈDITS. (X2019000269)
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
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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 9/2019, en la
modalitat d’habilitacions de crèdits, d’acord amb el detall següent:
SUPLEMENTS:
Partida

Nom

323/62201

Millores escoles
TOTAL SUPLEMENTS

Import
14.190,00
14.190,00

FINANÇAMENT:
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS: 14.190,00

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. Alcalde dona el torn de paraula als Srs. regidors, i el Sr. Aguilar demana la
paraula, i diu que si ja s’han adjudicat les obres, el Sr. Alcalde li respon que no, que
primer s’ha d’aprovar la modificació i després s’adjudicaran les obres.
Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat de tots els grups :
vots favorable de 5 vots de APV , 2 vots d’ERC i 1 vot del JxV.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 19:55 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretària en
dono fe.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Olga Serrats Juanola
Secretària – Interventora interina

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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