AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 21 D’OCTUBRE DE
2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 9/2019
Caràcter: extraordinària
Data: 21 d’octubre de 2019
Horari: de 19:00h a 19:30h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
Assistents:
Alcalde President
Sr. Francesc Xavier Llorente Cabratosa (APV)
Regidors
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sra. Roser Ripoll Coll (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Sr. Oscar García Belmonte (ERC)
Sr. Narcís Brugat Ras (ERC)
Secretari Interventor comissionat pel servei d’assistència de XALOC
Sr. Marià Vilarnau Massa
Excusen l’absència:
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Sr. Ricard Llorente Carreras (APV)
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 membres (7).
ORDRE DEL DIA :
1.- SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019. (X2019000384)
2.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 10/2019. (X2019000395)
3.- APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11/2019. (X2019000396)
4.- APROVACIÓ MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPERIOR I PER DEMANAR L’AMNISTIA DE LES PERSONES PRESES
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POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET D’AUTODETERMINACIÓ.
(X2019000394)
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. SORTEIG DELS MEMBRES DE LA MESA ELECTORAL EN LES ELECCIONS A
CORTS GENERALS DEL DIA 10 DE NOVEMBRE DE 2019. (X2019000384)
En el Butlletí Oficial de l’Estat núm. 230, de data 24 de setembre de 2019, es publica el
Reial Decret 551/2019 de dissolució del Congrés dels Diputats i del Senat i de
convocatòria d’ eleccions.
Convocades les eleccions al Congrés dels Diputats i del Senat pel proper dia 10 de
novembre 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

L V S-V
ECG
J C LL

...8311B
...5823A
...4441G

JCMS
PTR
MSP
AMCZ
CGG
LILL

...2533L
...3919Q
...9289E
...7417E
...7656E
...1873G

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
U0774
U0111
U0267
U0192
U0649
U0076
U0378
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Suplents pel càrrec de 1er vocal
U0084
U0736
U0414
U0557
U0568
U0538
U0622
Suplents pel càrrec de 2n vocal
U0049
U0250
U0237
U0487
U0548
U0595
U0461
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. EXPEDIENT 10/2019 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS DEL PRESSUPOST DE DESPESES I
SUPLEMENTS DE CRÈDITS. (X2019000395)
Davant l’existència de despeses que no es poden demorar fins a l’exercici següent per
a les quals el crèdit consignat en el vigent Pressupost de la Corporació, és insuficient, i
tenint en compte que aquestes despeses es finançaran a través de transferències entre
aplicacions del pressupost de despeses i amb el romanent de tresoreria per a despeses
generals de l’exercici 2018.
Vist l’informe de la Secretaria-Intervenció de l’Ajuntament.
El Ple de la Corporació ACORDA:
PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 10/2019, en la
modalitat de transferències entre aplicacions del pressupost de despeses i suplements
de crèdits, d’acord amb el detall següent:
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1.TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS DEL PRESSUPOST DE DESPESES
(ALTES)
Classificació
Econ.
Progr.
91300
011
46500
231
21201

333

21202

342

22100

333

22105

342

22602

334

22609

338

21203

920

21300

920

22001

920

22400
22706

920
920

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
AMORTITZACIÓ DE PRÉSTECS DE L'INTERIOR
CONSELL COMARCAL: SERVEIS SOCIALS
REPARACIONS I MANTENIMENTS: EDIFICIS
CULTURALS
REPARACIONS I MANTENIMENTS: EDIFICIS
ESPORTIUS
ENERGIA ELÈCTRICA: EDIFICIS CULTURALS
PRODUCTES ALIMENTARIS: SERVEIS
ESPORTIUS I ALTRES
PUBLICITAT I PROPAGANDA: SERVEIS
GENERALS
ACTIVITATS CULTURALS I ESPORTIVES
REPARACIONS I MANTENIMENTS: EDIFICIS
SERVEIS GENERALS
MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGES:
SERVEIS GENERALS
PREMSA, REVISTES, LLIBRES I PUBLICACIONS:
SERVEIS GENERALS
PRIMES ASSEGURANCES: SERVEIS GENERALS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

Crèdits
inicials
55.098,78
11.200,00

0,10
5.235,36

Credit
definitiu
55.098,88
16.435,36

5.500,00

1.627,76

7.127,76

9.000,00

6.501,98

15.501,98

11.000,00

632,93

11.632,93

100,00

2.927,46

3.027,46

300,00

2.973,18

3.273,18

34.000,00

3.860,65

37.860,65

1.200,00

4.880,00

6.080,00

1.200,00

2.790,00

3.990,00

3.000,00

1.950,00

4.950,00

ALTA

11.000,00 6.200,00 17.200,00
32.000,00 3.340,00 35.340,00
TOTAL
42.919,42

FINANÇAMENT :
TRANSFERÈNCIES ENTRE APLICACIONS DEL PRESSUPOST DE DESPESES
(BAIXES)
Classificació
Econ.
Progr.
31100

011

13101

323

48006
10001

326
912

16001

323

16001

920

12101

920

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
DESPESES DE FORMALITZACIÓ,
MODIFICACIÓ I CANCEL·LACIÓ
PERSONAL LABORAL TEMPORAL SERVEIS
EDUCATIUS
CENTRES EDUCATIUS
RETRIBUCIONS ÒRGANS DE GOVERN
QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS
EDUCATIUS
QUOTES SEGURETAT SOCIAL SERVEIS
GENERALS
RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES
FUNCIONARIS SERVEIS GENERALS

Crèdits
inicials

BAIXA

Crèdit
definitiu

10,00

-0,10

9,90

61.806,22

-9.293,60

52.512,62

5.000,00 -2.205,00 2.795,00
25.200,00 -12.260,72 12.939,28
21.061,56

-4.030,00

17.031,56

44.233,32 -13.400,00 30.833,32
34.825,60
TOTAL

-1.730,00
-42.919,42
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2. SUPLEMENTS DE CRÈDIT
Classificació
Econ.
Progr.
22706
920
22799
1623
21000

1532

21003

171

DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
TRACTAMENT DE RESIDUS
INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS: VIES
PÚBLIQUES
INFRAESTRUCTURA I BÉNS NATURALS:
PARCS I JARDINS

Crèdits
inicials
32.000,00
26.000,00

13.755,00
41.839,25

Crèdit
definitiu
45.755,00
67.839,25

20.000,00

11.000,00

31.000,00

30.000,00

11.800,00

41.800,00

ALTA

TOTAL

78.394,25

Crèdits
inicials

INCREMENT

0,00

78.394,25

FINANÇAMENT :
Classificació
Econ.
DENOMINACIÓ DE LES APLICACIONS
Progr.
ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES
87000
GENERALS

TOTAL

Crèdit
definitiu
78.394,25

78.394,25

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.
Presenta i llegeix la proposta d’Alcalde, sense que hi hagi més intervencions s’aprova
la proposta per 4 vots a favor ( APV) i 3 abstencions (ERC).
3. EXPEDIENT 11/2019 D’APROVACIÓ DE MODIFICACIÓ DE CRÈDITS PER
CRÈDIT EXTRAORDINARI. (X2019000396)
Vista la possibilitat de poder destinar part dels fons disponibles en la Tresoreria
municipal per cancel·lar alguna de les operacions de crèdit vigents, sense causar
distorsions en els plans de Tresoreria que puguin afectar al compliment de les
obligacions de pagament derivades de l'execució del pressupost.
Vist l’ informe d'Intervenció sobre la Legislació aplicable i el procediment a seguir en
relació amb aquest assumpte.
Vist l’informe de Tresoreria sobre la disponibilitat de fons, així com sobre la situació i
característiques de les operacions de crèdit vigents.
Examinada la documentació que consta en l'expedient, el Ple de la Corporació
ACORDA:
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PRIMER. Aprovar l’expedient de modificació de crèdits número 11/2019, en la
modalitat de crèdits extraordinaris, d’acord amb el detall següent:
CRÈDITS EXTRAORDINARIS
Partida

Nom

Import

011/91101

Amortització anticipada préstec ICO

114.773,45€

TOTAL CRÈDIT EXTRAORDINARI: 114.773,45€

FINANÇAMENT
ROMANENT DE TRESORERIA

114.773,45€

TOTAL MAJORS INGRESSOS: 114.773,45€

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.
TERCER. Aprovar l’amortització anticipada de l'operació de crèdit amb data de
venciment 29-05-2023, amb l'entitat La Caixa, amb un import de 114.773,45€
QUART. Donar trasllat a l'Entitat Financera comunicant la intenció de procedir a
l’amortització de l'operació de crèdit i l'import que es pretén amortitzar.
CINQUÈ. Donar trasllat de l'expedient a la Tresoreria de l'Entitat perquè faci efectiu
l'abonament de l'import d’amortització de l'operació de crèdit.
SISÈ.- Facultar tan àmpliament com sigui necessari a la Sr. Alcalde, per donar
compliment aquest acord.
Presenta i llegeix la proposta d’Alcalde, sense que hi hagi més intervencions s’aprova
la proposta per 4 vots a favor ( APV) i 3 abstencions ( ERC).
4. MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPREM I PER
DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES PRESES POLÍTIQUES
CATALANES
I
EN
DEFENSA
DEL
DRET
D’AUTODETERMINACIÓ.
(X2019000394)
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Definitivament, la democràcia a l'Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar
tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi
Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb
penes de presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per
desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític
que mai s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no
és cap delicte. Les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes
les persones preses i exiliades polítiques, perquè no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència, que suposa una vulneració dels
drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades
polítiques, i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens
han conduït a un estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus,
moments en què es posa de manifest que l’aparell de l’Estat espanyol actua intentant
abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu
futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la
independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de
l’Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar
el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació,
el dret a treballar pacíficament per esdevenir República Catalana, lliure, neta, justa i
que treballi per garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap
sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho
fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de
resolució del conflicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i
perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol, que ha dimitit de la seva
responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via
dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que, el maig d’aquest any 2019, el
grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una
resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l’Oriol
Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva.
L’ incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra més que l’Estat actua desobeint
qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte
Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes
les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la
República Catalana. I aquesta actitud és molt greu. Per això la denunciem, perquè,
malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets
polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva,
democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat
que estem vivint, agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta
tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les
persones que hi vivim.
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I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents
acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal
Suprem en relació al judici de l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que
representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir
l’amnistia de tots ells i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de
l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’octubre i a
qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta
data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític
fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el
Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l’Estat espanyol, i
reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent, per via
democràtica i pacífica.
QUART. Reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista
català. Condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que
les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen
construir.
CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que respecti la legitimitat de les
persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les
decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del
Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants
legítims de la ciutadania, en una assemblea d’electes a favor dels drets polítics i la
llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilajuïga a totes les mobilitzacions de
rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i
convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor
dels drets i les llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President
de la Generalitat el dia 26 d’octubre al Palau de la Generalitat.
VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir
els drets i les llibertats de tota la ciutadania de Vilajuïga, la defensa del diàleg i dels
principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de
poders, imprescindible en qualsevol estat de dret.
NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals
que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya, a la
Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a
la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a
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l’Associació Catalana de Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I
donar conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del municipi pels mitjans
que es creguin oportuns.
Presenta i llegeix la proposta d’Alcalde, sense que hi hagi més intervencions s’aprova
la proposta per unanimitat dels assistents, que representen la majoria
absoluta dels membres del Ple.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència
s’aixeca la sessió, a les 19.30 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari en
dono fe.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Marià Vilarnau Massa
Secretari – Interventor

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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