AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2020000138
Ref: SNM
ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 6 D’ABRIL DE 2020.
Identificació de la sessió
Núm.:
Caràcter: extraordinària
Data: 6 abril 2020
Horari: de 19:16 h a 20:36 h
Lloc: Telemàticament
Assistents:
Alcalde President
Sr. Francesc Xavier Llorente Cabratosa (APV)
Regidors
Sra. Paula Pairó Cortada (APV)
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sra. Roser Ripoll Coll (APV)
Sr. Ricard Llorente Carreras (APV)
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Sr. Oscar García Belmonte (ERC) no
pot
Sr. Narcís Brugat Ras (ERC)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Secretaria Interventora de l’Ajuntament de Vilajuïga
Sra. Lydia Sánchez Sánchez
Excusen l’absència:
----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
membres (9).
ORDRE DEL DIA :
1.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE: ORDINARI DE DATA 0302-2020. (EXP. X2020000023).
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Vista l’ acta de la sessió ordinària de data 3 de febrer de 2020 (1/2020),
presentat esmenes al seu text, es detallen a continuació:




havent-se

El regidor Joan Aguilar Destart vol aclarir que sobre el que va comentar que
sortia aigua de les Aigües Minerals de Vilajuïga, objecte de debat al Ple
anterior a l’apartat de “Precs i Preguntes”, aquestes estan situades al carrer
Sant Sebastià i no al carrer Mendizabal, vol que consti en acta.
La regidora Joana Cobo Ortiz vol aclarir que quan va parlar del tema de les
voreres es referia a que s’ajuntessin les branques a la piscina per tal de poder
fer ombra a l’estiu, però no a tot el poble.

S’aprova per unanimitat dels regidors assistents, amb
esmentades.

les esmenes

2. RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 29/2020 DE DATA 4-02-2020
D’ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC
DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES
ENTITATS LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ
PEL DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU
(EXP. 2015.05.D01). (EXP. 2020000038)
Antecedents de fet.
- Decret d’Alcaldia 29/2020 de data 4-02-2020 d’adhesió al contracte derivat 2015.05.D02
de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals
de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local a l’Empresa
Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05.D01)
Resolució.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. RATIFICAR el Decret d’Alcaldia número 29/2020 de data 4-02-2020, d’adhesió
al contracte derivat 2015.05.D02 de l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica
amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat pel Consorci Català pel
Desenvolupament Local a l’Empresa Endesa Energia, SAU (Exp. 2015.05.D01), i que es
transcriu a continuació:
“DECRET D’ALCALDIA NÚM. 29/2020
ADHESIÓ AL CONTRACTE DERIVAT 2015.05-D02 DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA AMB DESTINACIÓ A LES ENTITATS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA, SAU (EXP.
2015.05.D01).
Antecedents.
1.- El Consorci Català pel desenvolupament Local (CCDL), per encàrrec de l’Associació
Catalana de Municipis (ACM), va aprovar en la sessió de la seva Comissió Executiva de
data 6 d’octubre de 2016, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu
a tal efecte de conformitat amb els plecs de clàusules administratives particulars i
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prescripcions tècniques aprovats en sessió de la Comissió Executiva de data 9 de juny de
2016 i publicats al perfil de contractant de l’entitat, adjudicar l’Acord marc pel
subministrament d’energia elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(Expedient 2015.05), d’acord amb el següent detall d’empreses seleccionades per lots: 1)
AURA ENERGIA, SL”: Lot AT, 2) “ENDESA ENERGIA, SAU”: Lots AT i BT, 3) “NEXUS
ENERGIA, SA”: Lots AT i BT, 4) “GAS NATURAL FENOSA (Gas Natural Serveis SDG SA)”:
Lots AT i BT, 5) “IBERDROLA CLIENTES, SAU”: Lots AT i BT i 6) “FACTOR ENERGIA, SA”:
Lots AT i BT, procedint- se a la formalització efectiva dels citat Acord amb les empreses
adjudicatàries, en data 27 d’octubre de 2016.
2.- Posteriorment i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució
de la Presidència del Consorci de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de
contactant de l’entitat, el CCDL va procedir a adjudicar, en virtut de l’acord adoptat en la
sessió de la seva Comissió Executiva de data 10 de novembre de 2016, el contracte
derivat (Exp. D01-2015.05) de l’Acord marc pel subministrament d’energia elèctrica,
mitjançant subhasta electrònica, a l’empresa ENDESA ENERGIA, SAU d’acord amb el detall
de tarifes per lots que es relaciona a la part resolutiva del present acord i a l’empara dels
articles 25 i ss. del PCAP que va regir la licitació de l’Acord marc del que deriva referenciat
a l’apartat anterior, i que preveu de conformitat amb els articles concordants aplicables
del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), com una de les
fórmules per a l’adjudicació dels corresponents contractes derivats de subministrament, la
possibilitat de realitzar una subhasta electrònica entre els empreses seleccionades en
l’Acord marc.
3.- En data 9 de desembre de 2016, es va formalitzar, entre el CCDL i l’entitat mercantil
adjudicatària ENDESA ENERGIA, SAU, el corresponent contracte de subministrament
elèctric, licitat de conformitat amb el procediment derivat referenciat a l’apartat anterior.
4.- En data 9 de març de 2017 la Comissió executiva del CCDL, prèvia tramitació del
corresponent procediment administratiu a tal efecte i havent adoptat, el Comitè Executiu
de l’ACM en la sessió celebrada el dia 13 de desembre de 2016, un acord pel que es
resolgué acceptar formalment la cessió del contracte derivat en qüestió, al seu favor, va
acordar formalment la cessió del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament
elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient de contractació núm.
2015.05 – D01) a favor de l’ACM, com a modificació subjectiva de l’òrgan de contractació,
actuacions que es formalitzaren en data 17 de març de 2017 mitjançant la signatura del
corresponent contracte.
5.- En data 17 d’octubre de 2017, l’òrgan de contractació de l’ACM va aprovar la pròrroga
del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de Catalunya
(EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener de 2018,
en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
6.- En data 26 d’octubre de 2018, fou adoptada una Resolució de la Central de
Contractació de l’ACM, en virtut de la qual es disposà aprovar definitivament la segona
pròrroga del contracte de subministrament elèctric amb destinació a les entitats locals de
Catalunya (EXP 2015.05-D01) per un període de 12 mesos a comptar des de l’1 de gener
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de 2019, en els mateixos termes i condicions d’execució del contracte i prestació del
subministrament d’electricitat establerts al plec de clàusules administratives, abans citat.
7.- En data 24 de gener de 2019, per Resolució de la Central de Contractació de l’ACM,
s’aprovà l’inici d’expedient de la tercera pròrroga del contracte derivat D01 de l’Acord
marc pel subministrament d’energia elèctrica.
En data 12 de febrer de 2019, l’empresa adjudicatària del contracte derivat D01, ENDESA
ENERGÍA SAU, comunicà a l’ACM la seva intenció de no procedir a la tercera pròrroga del
citat contracte.
En data 29 de març de 2019, i prèvia tramitació del procediment de la tercera pròrroga
del contracte derivat de l’Acord marc pel subministrament elèctric amb destinació a les
entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05.D01) adjudicat i subscrit amb l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU, l’òrgan de contractació va acordar la finalització del procediment
d’aprovació de la tercera pròrroga del contracte derivat, a l’haver manifestat
l’adjudicatària del contracte la no acceptació de la pròrroga.
8.- A conseqüència dels antecedents exposats, el dia 5 d’abril de 2019, la Comissió
executiva del CCDL acordà l’inici de l’expedient de contractació per l’adjudicació del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Expedient núm. 2015.05.D02).
En data 9 de maig de 2019, la Presidència del CCDL per Resolució 24/2019 va convocar la
licitació del contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica,
amb l’aprovació dels plecs corresponents.
9.- En data 22 de maig de 2019, la Mesa de contractació es reuní en sessió pública a la
seu del CCDL per a la celebració de subhastes electròniques per a l’adjudicació del
contracte derivat.
10.- En data 6 de juny de 2019, acordà l’adjudicació dels lots d’Alta i Baixa tensió del
contracte derivat D02 de l’Acord marc del subministrament d’energia elèctrica a l’empresa
ENDESA ENERGÍA SAU.
Fonaments de Dret.
Primer.- Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques aprovats
per acord de la Comissió Executiva del CCDL de data 9 de juny de 2016 i publicats al
perfil de contractant de l’entitat, que regeixen l’Acord marc pel subministrament d’energia
elèctrica, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05).
Segon.- Plec de clàusules administratives particulars aprovat per Resolució de la
Presidència del CCDL de data 27 d’octubre de 2016 i publicats al perfil de contactant de
l’entitat que regeixen el contracte derivat de l'Acord marc del subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.05 D01).
Tercer.- Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de
la Llei de contractes del sector públic, en especial articles 198 en relació al 156 respecte a
l’adjudicació i formalització de contractes derivats en un Acord marc i 23.2 respecte al
règim de vigència i pròrrogues dels contractes, i resta de normativa concordant aplicable.
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Quart.- Article 52 i ss. del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions vigents
concordants en matèria de règim local que regulen el règim de funcionament i
competències de les entitats locals (...)/ o articles aplicables de Llei d’organització
comarcal.
Per tot això, i d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, com Alcalde – President de l’Ajuntament de Vilajuïga RESOLC:
ACORDS
Primer.- Que l’Ajuntament de Vilajuïga s’adhereix al contracte derivat (Exp. 2015.05 D02)
de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de
Catalunya (Exp. 2015.05), per una durada inicial de dotze mesos, a partir de l'1 de gener
de 2020, període que es podrà prorrogar excepcionalment per nou mesos més.
Les condicions econòmiques especificades per lots i tarifes.
Preus terme d’energia:
Lot 1 Baixa tensió (BT)
Baixa tensió:
Sublot BT1
Sublot BT2
Sublot BT3
Sublot BT4
Sublot BT5
Sublot BT6
Sublot BT7
Sublot BT8
Sublot BT9
Sublot BT10
Sublot BT11
Sublot BT12
Sublot BT13
Sublot BT14
Sublot BT15

Tarifa/període
2.0A
2.0DHAP1
2.0DHAP2
2.0DHSP1
2.0DHSP2
2.0DHSP3
2.1A
2.1DHAP1
2.1DHAP2
2.1DHSP1
2.1DHSP2
2.1DHSP3
3.0AP1
3.0AP2
3.0AP3

Preu €/MWh
129,275
153,682
74,015
152,397
81,426
69,899
145,415
167,407
89,37
167,865
97,008
82,541
114,198
100,212
72,623

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió:

Tarifa/període

Preu €/MWh

Sublot AT1

3.1AP1

98,851

Sublot AT2

3.1AP2

91,014

Sublot AT3

3.1AP3

72,865

Sublot AT4

6.1AP1

114,934

5

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Sublot AT5

6.1AP2

97,737

Sublot AT6

6.1AP3

90,992

Sublot AT7

6.1AP4

81,417

Sublot AT8

6.1AP5

74,936

Sublot AT9

6.1AP6

65,815

Els preus del contracte seran actualitzats, d’acord amb el què preveu la clàusula 23 del
Plec de clàusules administratives particulars del procediment derivat (Exp.2015.05 D02).
Preus del terme de potència:
Lot 1 Baixa Tensió (BT):
Baixa tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

2.0 A

38,043426

2.0 DHA

38,043426

2.0 DHS

38,043426

2.1 A

44,444710

2.1 DHA

44,444710

2.1 DHS

44,444710

3.0 A

40,728885 24,437330 16,291555

Lot 2 Alta Tensió (AT):
Alta tensió

€/kW i any

Tarifa

Període 1 Període 2 Període 3

3.1 A

59,173468 36,490689

8,367731

6.1 A

39,139427 19,586654

14,334178

Període 4

Període 5

Període 6

14,334178

14,334178

6,540177

Els preus del terme de potència són fixats per la regulació vigent. Ordre IET/107/2014,

de 31 de gener (BOE núm. 312, de 26 de desembre de 2014) i Ordre IET/2444/2014, de
19 de desembre (BOE núm. 28, d’1 de febrer de 2014).
Segon.- Notificar aquest acord a Endesa Energia SAU, com a empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’energia elèctrica (Avinguda
Vilanova, 2-10 , 08018, Barcelona), tot donant-li els efectes de publicitat que siguin
preceptius.
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Tercer.- Comunicar aquest acord a la Central de contractació de l’ACM (preferentment
per e-notum al NIF G66436064 i el correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per
correu postal al carrer València núm. 231, 6a planta, 08007 Barcelona).”
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz diu estar d’acord amb la proposta però lamenta que la
ciutadania no pot veure el document i l’alcalde no el llegeixi sencer.
L’Alcalde explica que actualment l’Ajuntament té un contracte amb l’Associació Catalana
de Municipis (ACM), comenta breument en que consisteix la central de compres de l’ACM i
els avantatges que suposa contractar amb ells, indica que actualment ja estàvem
adherits i que la proposta es referent a la pròrroga d’aquesta adhesió, les tarifes són més
econòmiques que amb altres tipus de contractes.
La regidora Joana Cobo Ortiz pregunta si han mirat altres opcions d’empreses d’energia
verda.
L’Alcalde diu que ho estan estudiant.
El regidor Ricard Llorente Carreras també afegeix que estan fent estudis per tal de poder
contractar una empresa més ecològica i de principis més ètics, i que cal parlar amb la
secretària per tal de comprovar si es pot dur a terme el corresponent contracte mitjançant
licitació.
El regidor Joan Aguilar Destart pregunta pel termini de vigència del contracte actual i la
seva renovació.
I la regidora Joana Cobo Ortiz reitera la necessitat d’estudiar la possibilitat de contractar
energia verda.
3. APROVACIÓ ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA AL CONSORCI
DE LA COSTA BRAVA – ENTITAT LOCAL DE L’AIGUA (CCB -ELA) (EXP.
X2019000453)
Vist que per Decret d’Alcaldia número 325/2019 de data 16 de desembre de 2019 es va
aprovar l'inici del procediment per adherir-se al Consorci de la Costa Brava -Entitat Local
de l’Aigua (CCB-ELA) d’acord amb el què disposa l’art. 313 ROAS i a instància del Ple del
mateix Consorci.
Vist que el Ple de l’Ajuntament de Vilajuïga va adoptar, en la sessió de data 3 de febrer de
2020, la ratificació del Decret d’Alcaldia 325/2019 de data 16 de desembre de 2019
esmentat anteriorment.
Vist que l’adhesió de nous membres comportarà la modificació de l’art. 1r dels Estatuts
del CCB-ELA fent constar el nom de cadascun d’aquests.
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Vist que, a la vegada es va obrir un període d’informació pública de pel termini de trenta
dies hàbils mitjançant anunci al BOP de Girona núm. 247 de data 30-12-2019, al DOGC
núm. 8029 de data 23-12-2019 i al tauler electrònic d’anuncis de la corporació, d’acord
amb l’art. 83.2 LPACAP i l’art. 160 ROAS a fi que qualsevol persona física o jurídica
pogués examinar l’expedient, disponible en mitjans electrònics a la seu electrònica
corresponent.
Vist que s’ha atorgat un tràmit d’audiència pel termini de 15 dies hàbils als Ajuntaments
següents: Albons, Bellcaire d’Empordà, Campllong, Caldes de Malavella, Cassà de la Selva,
Colomers, Garriguella, Jafre, Llagostera, Llambilles, Ullà, Palau-sator, Pau, Pedret i Marçà,
Riudellots, La Tallada d’Empordà, Torrent, Verges, Vidreres i Vilajuïga.
Vist que, una vegada transcorreguts els anteriors terminis no s’han presentat al·legacions
ni reclamacions.
En conseqüència, i per tot l’exposat,
El Ple adopta els següents acords:
Primer. APROVAR L’ADHESIÓ de l’Ajuntament de Vilajuïga al Consorci de la Costa Brava
- Entitat Local de l’Aigua (CCB-ELA)
Segon. NOTIFICAR el present acord al Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de
l’Aigua (CCB-ELA)
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz expressa que aquesta proposta ja es va aprovar inicialment
al ple anterior i van estar d’acord per tant reitera la seva aprovació.
El regidor Sr. Joan Aguilar Destart opina de igual manera que la regidora Cobo.
4. APROVACIÓ ADHESIÓ AL CONSELL D’INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI
AMBIENT DE LES COMARQUES DE GIRONA. (CILMA) (EXP.
X2020000089)
Antecedents de fet.
La Diputació de Girona va aprovar un Reglament de constitució del nou CILMA, publicat al
BOP núm. 153 de 14 d’agost de 2019.
A partir de l’1 de gener de 2020 va entrar en funcionament el nou CILMA, com a òrgan
sense personalitat jurídica, per facilitar i potenciar la consulta i la participació dels ens
locals de la demarcació de Girona en les polítiques de sostenibilitat de la Diputació de
Girona.

8

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Segons l’article 3.2 del reglament: Poden ser membres del CILMA tots els municipis,
entitats municipals descentralitzades i Consells Comarcals de la demarcació de Girona que
lliure i voluntàriament vulguin adherir-s’hi.
L’adhesió al CILMA no requereix el pagament de cap quota i per tant no comporta cap
despesa econòmica.
El Ple aprova els següents ACORDS:
Primer. Adherir-se al Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques
de Girona, en base als principis de la Carta d’Aalborg i del programa de foment de la
sostenibilitat de la Diputació de Girona.
Segon. Aprovar els Estatuts pels quals s’ha de regir aquest Consell, els quals
s’acompanyen com annex 1.
Tercer. Nomenar representant de l’Ajuntament de Vilajuïga a l’Assemblea General del
Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques de Girona, a l’Alcalde de
l’Ajuntament de Vilajuïga el Sr. Francesc Xavier Llorente Cabratosa, i substitut al regidor
Sr. Ricard Llorente Carreras.
Quart. Facultar l’Alcalde President perquè signi la documentació necessària per al
desplegament dels acords precedents.
Cinquè. Trametre certificació d’aquest acord a la Diputació de Girona.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
El regidor Joan Aguilar Destart espera que sigui millor que l’anterior per què va deixar
molt que desitjar.
L’Alcalde indica que també espera que sigui millor que l’anterior i que sembla que la
Diputació de Girona hi ha posat moltes ganes en aquest projecte.
La regidora Joana Cobo Ortiz afegeix que estan d’acord a aprovar l’adhesió tot i que
troben a faltar continguts que esperen tenir més endavant.
L’Alcalde més endavant valorarem com funciona el conveni del Cilma i si cal fer alguna
acció.
5. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I L’AMPA DE L’ESCOLA SANTIAGO RATÉS DE VILAJUÏGA.
(EXP. X2020000072)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i L’Ampa de l’Escola
Santiago Ratés de Vilajuïga per col·laborar en les actuacions que dugui a terme
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l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Santiago Ratés de Vilajuïga, i així
aprofundir la participació que aquesta tingui amb la pròpia escola.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
l’Ampa de l'Escola Santiago Ratés de Vilajuïga per col·laborar en les actuacions que dugui
a terme l’Associació de Mares i Pares (AMPA) de l’Escola Santiago Ratés de Vilajuïga, i així
aprofundir la participació que aquesta tingui amb la pròpia escola.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
L’Alcalde llegeix el conveni.
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra la seva voluntat d’aprovar el conveni però vol indicar
que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la data, però el que es fa
ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara està be fer-ho oficial.
6. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I EL SR. RICHERT COSTA SILVA – ATLÈTIC CLUB DE FUTBOL
VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
MUNICIPALS. (EXP. X2020000029)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i el Senyor Richert
Costa Silva - Atlètico Club de Futbol Vilajuïga per la cessió d’ús de les instal·lacions
esportives municipals.
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Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
el Senyor Richert Costa Silva - Atlètico Club de Futbol Vilajuïga per la cessió d’ús de les
instal·lacions esportives municipals.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
L’Alcalde llegeix el conveni.
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra la seva voluntat d’aprovar el conveni però vol indicar
que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la data, però el que es fa
ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara està be fer-ho oficial.
7. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I L’ASSOCIACIÓ BIGOTIS DE VILAJUÏGA. (EXP.
X2020000030)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i l’Associació Bigotis
de Vilajuïga per col·laborar en les actuacions que dugui a terme l’Associació Bigotis, i així
tenir les colònies de gats del poble controlades.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
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En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’impacta econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
l’Associació Bigotis de Vilajuïga per col·laborar en les actuacions que dugui a terme
l’Associació Bigotis, i així tenir les colònies de gats del poble controlades.
Segon. Donar publicitat del citat conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz afegeix com a col·laboradora de l’associació Bigotis,
relativament nova dintre de la societat, que es va iniciar aquesta associació quan
“Esquerra Republicana de Catalunya” estava al govern, i que hem rebut per part de
vosaltres tot el suport i continuïtat, de part de l’associació agrair la vostra col·laboració i
feina.
L’Alcalde expressa que al municipi hi han masses gats descontrolats i la solució és
l’atenció i perseguir aquests amb l’objectiu d’obtenir una disminució de les colònies de
gats. Creu que l'esterilització és l’instrument únic per aconseguir-ho, i el fet que
l’associació realitzi aquesta tasca és un bé per tots i per això mostren el seu suport i tenen
la voluntat de col·laborar i ajudar-se entre tots.
8. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I EL SENYOR PAU COLL I TURRÀ. (EXP. X2020000031)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i el Senyor Pau Coll i
Turrà per donar suport a l’esportista en la seva trajectòria, i així promocionar el nom de
Vilajuïga a l’exterior de forma significativa arreu on participi.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’impacta econòmic i el caràcter no contractual de la activitat.
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S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
el Senyor Pau Coll i Turrà per donar-li suport en la seva trajectòria com a esportista, i així
promocionar el nom de Vilajuïga a l’exterior de forma significativa arreu on participi.
Segon. Donar publicitat del citat conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra com anteriorment, la seva voluntat d’aprovar el
conveni però vol indicar que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la
data, però el que es fa ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara
està be fer-ho oficial.
El regidor Joan Aguilar Destart espera que duri molts anys, això voldrà dir que té molts
èxits.
El regidor Simó Colls Costa vol aclarir que certament abans es duia a terme aquesta
aportació, indica que es dotava a l’esportista de la subvenció, però amb el conveni el que
es fa es formalitzar aquesta aportació i ara nosaltres li donem la subvenció i ell a canvi
farà publicitat del municipi, ja que portarà el logotip del municipi tant al casc com a la
roba que utilitzarà a les competicions, entre elles als campionats mundials.
La regidora Joana Cobo Ortiz indica que l’esportista sempre ha portat el nom de Vilajuïga,
que el representa al cor i a les competicions en que ha participat, tot i que ara es
materialitzi en un conveni.
El regidor Simó Colls Costa vol aclarir que tot i que sap que l’esportista sempre ha portat
el nom del municipi allà on ha anat i n’ha fet difusió, ara aquesta publicitat serà segura ja
que el conveni així ho indica, i que ara ho veu com una marca comercial del municipi.
La regidora Joana Cobo Ortiz no vol fer més apreciacions al debat.
9. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I EL CLUB CICLISTA DE VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE
LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. (EXP. X2020000026)
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Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i el Club Ciclista de
Vilajuïga per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
el Club Ciclista de Vilajuïga per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra com anteriorment, la seva voluntat d’aprovar el
conveni però vol indicar que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la
data, però el que es fa ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara
està be fer-ho oficial.
L’Alcalde afegeix que la possibilitat d’aprovació i tramitació dels convenis dona opció de
debat i votació cosa que abans no succeïa.
La regidora Joana Cobo Ortiz diu que el ple dona opció de debat però no tenen opció a
decidir la quantitat de les aportacions i el debat del Ple només dona opció a aprovar o no
el conveni. En tractar-se de convenis que afecten directament a associacions es mostren
partidaris de la seva aprovació, però vol indicar que per ells només suposa una ratificació
del que hi havia.
L’Alcalde vol indicar que es tracta d’una ratificació del que hi havia però ben fet.
La regidora Joana Cobo Ortiz indica que si, que potser es tracta del mateix, però potser
abans les aportacions eren superiors.
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El regidor Simó Colls Costa vol aclarir que a partir d’ara, com a mínim pel que fa a les
aportacions en matèria de subvencions esportives, no es farà com abans ja que es
realitzarà un concurs tal i com es va aprovar en l’anterior Ple, per tal que aquestes
aportacions estiguin totalment justificades.
La regidora Joana Cobo Ortiz indica que abans també es justificaven aquestes.
El regidor Simó Colls Costa contesta si tu ho dius.
El regidor Joan Aguilar Destart es reitera en la seva postura del Ple anterior i vol donar
conformitat a l’acord.
La regidora Joana Cobo Ortiz vol afegir que fa de portaveu de l´Oscar i en Narcís ja que
el ple es telemàtic i d’aquesta manera es manté millor l’ordre amb el torn de paraula cosa
que facilita el debat.
L’Alcalde ho agraeix.
10. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I L’ESCOLETA TRAIL RUNNING CAP DE CREUS PER LA
CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. (EXP.
X2020000028)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i L’Escoleta Trail
Running Cap de Creus per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
L’Escoleta Trail Running Cap de Creus per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives
municipals.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
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Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra com anteriorment, la seva voluntat d’aprovar el
conveni però vol indicar que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la
data, però el que es fa ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara
està be fer-ho oficial.
11. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I EL CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC DE VILAJUÏGA PER LA
CESSIÓ D’ÚS DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. (EXP.
X2020000087)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i el Club de
Patinatge Artístic de Vilajuïga per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives municipals.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
EL Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
el Club de Patinatge Artístic de Vilajuïga per la cessió d’ús de les instal·lacions esportives
municipals.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
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Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra com anteriorment, la seva voluntat d’aprovar el
conveni però vol indicar que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la
data, però el que es fa ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara
està be fer-ho oficial.
12. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I LA COLLA GEGANTERA DE VILAJUÏGA. (EXP. X2020000143)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i la Colla Gegantera
de Vilajuïga.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
la Colla Gegantera de Vilajuïga.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
La regidora Joana Cobo Ortiz mostra com anteriorment, la seva voluntat d’aprovar el
conveni però vol indicar que la col·laboració objecte del mateix ja es duia a terme fins a la
data, però el que es fa ara es plasmar-ho en paper, pensa que el compromís ja hi era, ara
està be fer-ho oficial.
13. APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA I L’ENTITAT AIGÜES DE VILAJUÏGA. (EXP. X2020000078)
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Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i L’Entitat Aigües de
Vilajuïga.
Fonaments de dret.
El conveni conté els elements enumerats a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre,
del règim jurídic del sector públic.
En la memòria de l’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així com la
seva necessitat i oportunitat, l’ impacte econòmic i el caràcter no contractual de la
activitat.
Aquest conveni no representa un impacte econòmic directe per l’Ajuntament, ni tampoc la
tramitació de despesa pressupostària.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i
L’Entitat Aigües de Vilajuïga.
Segon. Donar publicitat del citat Conveni a la seu electrònica d’aquest Ajuntament i
inscriure’l al registre de convenis de la Generalitat de Catalunya.
Tercer. Facultar al Sr. Alcalde, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
Debat:
L’Alcalde es mostra molt content per l’aportació que realitzarà Aigües de Vilajuïga, que
ajudarà al manteniment de la llar d’infants, la qual és deficitària i és un servei totalment
necessari de mantenir, per tant l’acord de mecenatge és un gran acord.
La regidora Joana Cobo Ortiz manifesta que estan molt contents i que és una molt bona
noticia, indica que la quantitat de l’aportació a realitzar és molt generosa i la llar d’infants
molt necessària i ja se sap que aquest servei és deficitari i els diners són molt benvinguts,
per tant feliciten a l’equip de govern per aquest acord.
El regidor Joan Aguilar Destart agraiex a les Aigües de Vilajuïga la seva ajuda i el
manteniment del servei essencial.
14. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 28 DE
GENER DE 2020 AL 20 DE MARÇ DE 2020. (NÚMS. 20 AL 79/2020 (EXP.
X2020000138)
Per part de l’Alcaldia es dona compte dels Decrets dictats en el període següent:
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“REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2020

20 28/01/2020
21 28/01/2020
22 29/01/2020
23 29/01/2020
24 30/01/2020
25 30/01/2020
26 30/01/2020
27 31/01/2020
28 31/01/2020
29 31/01/2020
30 03/02/2020
31
32
33
34

04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020
04/02/2020

35 06/02/2020
36 07/02/2020

Autorització ús Sala Actes Centre Cívic per modificació dates curs de Escola Agrària els dies 4 i 6 de
febrer 2020 (Exp. 9999-000461-2019)
Retirada de vehicle abandonat al Passeig de Catalunya (Exp. 9999-000425-2019)
Aprovació llistat 13/2019 de factures de la 858 a la 885/2019. (Exp. X2019000455)
Aprovació llistat 1/2020-A de factures de la 886 a la 888/2019, i el llistat 1/2020-B de factures de
la 1 a la 54/2020. (Exp. X2020000003)
Autorització per celebrar cursa solidaria "Kilòmetres de Solidaritat" el 30 gener de 2020 (Exp.
9999-000033-2020)
Augment salarial 2% treballadors municipals
Aprovació nòmines mes de gener
Autorització per ús de la Pl. 11 Setembre per celebrar Xocolatada Solidaria AMPA Escola el 14 de
febrer de 2020 (Exp. 9999-000035-2020)
Sol·licitant inclusió projecte de construcció del nou espai per a vianants de connexió entre el nucli
antic, el Camí de Quermançó i la zona esportiva al programa d'assistència tècnica 2020 del Consell
Comarcal de l'Alt Empordà.
Adhesió al contracte derivat de l'acord marc de subministrament d'energia adjudicat pel Consorci
Català pel Desenvolupament Local a l'Empresa Endesa Energia, SAU. (Exp. X2020000038)
Autorització per organitzar prova federativa de ciclisme el 14 de març de 2020 (Exp. 9999-0000342020)
Protecció legalitat urbanística a la finca del carrer del Senglar, 6 (Exp. 9999-000040-2020)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Francesc Macià núm. 17 (Exp. 9999-000459-2019)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Puig Castellar núm. 16 (Exp. 9999-000450-2019)
Autorització ocupació de la via pública al carrer Francesc Macià núm. 17 (Exp. 9999-000433-2019)
Contracte menor subministrament material elèctric per la brigada a Impex Subministres, S.L. per
import de 287,70 €. (Exp. X2020000049)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Sant Sebastià núm. 11 (Exp.9999-000005-2020)

37 10/02/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Mas Barret núm. 8 (Exp.9999-000012-2020)
Llicència obres pel desplegament de la xarxa de comunicacions per fibra òptica (Exp. 999938 10/02/2020
000451-2019)
39 10/02/2020 Llicència obres per la construcció d'un nou sector d'incendis (Exp. 9999-000418-2019)
Autorització per ús de les nevera del CAT Vilajuïga, per guardar begudes de carnaval, del 14 al 16
40 10/02/2020
de febrer de 2020 (Exp. 9999-000035-2020)
Denegar l'ús del Centre Cultural i Esportiu al CPA Vilajuïga el diumenge 16 de febrer de 2020 (Exp.
41 10/02/2020
9999-000046-2020)
Autorització ús de l'Espai Jove per reunió pares de 6è escola el dimarts 11 de febrer a les 19h (Exp.
42 11/02/2020
9999-000052-2020)
Contracte menor servei vigilància de seguretat per la celebració del Carnaval 2020 el dia 15-0243 12/02/2020
2020 a Double Control SL. (Exp. X2020000055)
Autorització ús vestíbul i serveis centre cívic per festa carnaval el 15 de febrer de 2020 (Exp. 999944
13-feb
000059-2020)
Adjudicant contracte menor de serveis pels treballs de manteniment de la franja de protecció per
45 14/02/2020
la prevenció d'incendis al municipi de Vilajuïga a la Fundació Privada Altem. (X2019000465)
Autorització per celebrar rua carnestoltes escola Santiago Ratés de Vilajuïga (Exp. 9999-00006546 17/02/2020
2020)
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47 17/02/2020
48 17/02/2020
49 18/02/2020
50 18/02/2020
51 19/02/2020
52 19/02/2020
53 20/02/2020
54 20/02/2020
55 21/02/2020
56 24/02/2020

Autorització per fes ús de la sala d'actes del Centre Cívic per presentar un llibre el 28 de febrer de
2020 (Exp. 9999-000064-2020)
Inadmetre a tràmit la sol·licitud d’accés formulada per Joana Cobo Ortiz demanant l'informe
tècnic emès pels danys a causa del temporal Gloria, perquè està amb elaboració. (Exp.
X2020000067)
Traslladar la celebració de les sessions del Ple Municipal a la Sala d'Actes del Centre Cívic de
Vilajuïga. (Exp. X2020000044)
Baixa d'ofici al padró municipal decret definitiu (EXP. X20190000191)
Llicència obres per la construcció d'una piscina al carrer Albera núm. 9 (Exp. 9999-000008-2020)
Autorització per organitzar la Cursa Muntanya ENTRE CASTELLS 2020 (Exp. 9999-000047-2020)
Contracte menor servei de neteja viària de la zona 6 plantejada per l'Ajuntament a Fundació
Privada Altem. (Exp. X2019000466)
Contracte menor servei revisió de les línies de baixa tensió del pavelló i del CAT (Exp. 9990000073-2020
Sol·licitud subvenció proposta Procés deliberatiu amb agents econòmics per planificar la política
de Promoció Econòmica municipal
Contracte menor monitors de pantalla 23" (Exp. 999-000075-2020)

57 24/02/2020 Autorització ús Sala Actes Centre Cívic per classe de Ioga el 21 de març 2020 (Exp. 9999-0000682020)
58 26/02/2020 Denegar llicència obres per la construcció d'una piscina al carrer de les vinyes. 4 (Exp. 9999000017-2020)
Acceptació inclusió projecte de " construcció del nou espai per a vianants de connexió entre el
59 27/02/2020 nucli antic, el Camí de Quermançó i la zona esportiva" al programa d'assistència tècnica 2020 del
Consell Comarcal de l'Alt Empordà. (Exp. X2020000084)
60 27/02/2020 Aprovació nòmines mes de febrer
61 27/02/2020 Incoar expedient donar de baixa el padró d'habitants (X202000071)
62 02/03/2020

Llicència obres per la construcció d'un cobert al carrer Verema núm. 4 (Exp. 9999-000370-2019)

Llicència obres per la construcció d'una piscina al carrer de les Vinyes núm. 4 (Exp. 9999-00001763 02/03/2020 2020)
Autorització ús Sala Actes Centre Cívic per jornada formativa Escola Agrària el 26 març de 2020
64 02/03/2020 (Exp. 9999-000079-2020)
Autorització ús Sala Actes Centre Cívic per reunió informativa Adamo Telecom el 5 març de 2020
65 03/03/2020 (Exp. 9999-000092-2020)
Autorització per pintar un mural a la façana exterior del Centre Cívic amb motiu del dia
66 04/03/2020 internacional de la dona (Exp. 9999-000095-2020)

67 05/03/2020 Accés informació pública de la Sra. Joana Cobo Ortiz. (Exp. X20200000101)
68 05/03/2020 Contracte menor de serveis impressió del butlletí municipal (Veu)
69 06/03/2020 Atorgament gual al C/ Almogàvers, 6 a la Sra. Rosa Maria Sala Casadevall. (Exp. X2020000080)
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Atorgament llicència d'inhumació del difunt Sr. Juan Alegrí Brugat al nínxol 107, 2ona. boca del
70 09/03/2020 cementiri municipal de Vilajuïga. (Exp. X2020000106)
71 09/03/2020 Certificat de qualificació urbanística de la finca del carrer Tancat núm. 9 (Exp. X2020000061)
Concessió accés informació pública mpal., informe tècnic valoració danys ocasionats pel temporal
72 18/03/2020 Glòria a Joana Cobo Ortiz. (Exp. X2020000067)
73 18/03/2020 Contracte menor subscripció a la base de dades jurídica assessor (X2020000103)
74 19/03/2020 Autorització ús vehicle municipal a l'associació Bigotis (X2020000118)
75 19/03/2020 Contacte menor mascaretes (X2020000129)
Donar per acomplertes les condicions particulars de la llicència obres al carrer Almogàvers núm. 6
76 19/03/2020 (X2019000308)
77 19/03/2020 Iniciar l’expedient de la liquidació del pressupost de l’exercici 2019
Aprovació llistat factures 2/2020 de la 55 a la 104/2020, excepte les 56 i 60, rebutjades per
78 19/03/2020 disconformitat. (Exp. X2020000039)
Aprovació llistat factures 3/2020 de la 105 a la 190/2020, excepte la 189, rebutjada per
79 20/03/2020 disconformitat. (Exp. X2020000060)”
El Ple es dóna per assabentat.
Debat:
El regidor Joan Aguilar Destart vol indicar sobre el decret núm. 75, que conté un error
tipogràfic, on diu contacte hauria de dir contracte, i pregunta si el material subministrat
serà pels voluntaris.
L’Alcalde informa que al començar la crisi es va comprar aquest material per tal de tenir
més seguretat, que no hi havia estoc i ha arribat fa pocs dies, es tracta de la compra de
mascaretes i productes de neteja, però les mascaretes encara no les tenim.
El regidor Joan Aguilar Destart manifesta que segur que hi ha ruptura d’estoc.
L’Alcalde contesta que segurament, avui dia encara no es troba material, i indica que cal
prioritzar els serveis sanitaris en aquest sentit.
La regidora Joana Cobo Ortiz comenta que hi ha quatre decrets referents a l’aprovació de
factures i que voldria informació més acurada sobre les mateixes. L’Alcalde li indica que
pot sol·licitar informació sempre que vulgui i que se li proporcionarà.
La regidora Joana Cobo Ortiz demana informació en relació als decrets núms. 28 i 59.
L’Alcalde explica en que consisteix el servei del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
explica que hi ha diversos projectes en tràmit actualment a l’Ajuntament i vol aclarir que
en concret en el projecte del carrer Oïdium ha acordat la seva abstenció i delegació en el
regidor Simó Colls Costa, ja que és part implicada .
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La regidora Joana Cobo Ortiz també demana informació sobre el decret núm. 34
d’ocupació de via pública, i se l’informa de les obres objecte d’ocupació.
La regidora Joana Cobo Ortiz també demana informació dels següents decrets:
Decret núm. 35: demana perquè és va dur a terme un contracte menor i se li indica que
era un import important i que a criteri de la secretària a partir d’ara es realitzarà contracte
menor per a cada despesa, per tal de garantir la transparència i justificació de les
despeses al màxim.
Decret núm. 38: relatiu al pla de desplegament de l’empresa Adamo, comenta que creu
van començar abans de disposar de la corresponent autorització.
L’Alcalde explica que se’ls hi va concedir autorització ja que van dur a terme converses i
visites amb els tècnics municipals i es van posar d’acord amb els treballs a realitzar.
La regidora pregunta si per part de l’ajuntament hi ha algú que controli aquestes obres.
L’Alcalde indica que fins al moment es duien a terme controls sobre les obres però que a
l’actualitat degut a la crisi del Covid-19 i de l’estat d’alarma no es permet com sabem dur
a terme treballs que no siguin serveis essencials i això no és possible, de igual manera
se’ls hi ha comunicat als treballadors de Adamo i Telefònica que no poden continuar ja
que no és tracta d’un servei essencial.
La regidora indica que realitzada consulta dels expedients de Movistar i Adamo, observen
que Adamo no presenta responsabilitat, caldria comprovar-ho i requerir-ho si cal. Així
mateix indica que tenen queixes de veïns sobre Adamo ja que està instal·lant fibra a les
façanes sense la preceptiva autorització dels veïns.
L’Alcalde indica estar al cas i avui mateix se li ha expressat el nostre malestar a l’empresa
sobre diversos extrems, i que taparan el forat que han deixat a la via pública de seguida.
La regidora afegeix que Adamo va molt ràpid i sense demanar permís i en canvi Movistar
sembla que va més a poc a poc i mes bé.
L’Alcalde recalca que l’ajuntament no té favoritismes per cap de les dues empreses.
Al qual la regidora contesta que sembla que han estat més permissius amb Adamo.
L’Alcalde li diu que parlaran d’aquest tema amb els tècnics.
La regidora creu que si no tenen permís dels propietaris no s’hauria d’haver deixat fer i
igualment per l’empresa Movistar.
L’Alcalde li diu que te raó.
Decret núm. 53: pregunta per aquest contracte, i l’Alcalde li explica que preocupats per la
neteja viaria sense planificació i empreses, varem fer un comparatiu amb una empresa
que disposa d’una maquina escombradora per valorar el servei mecanitzat o manual, la
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idea es adjudicar la neteja a un o altre, ara amb la crisi sanitària no sabem com anirà
aquesta licitació i si es podrà fer, però seria el nostre objectiu.
Decret núm. 56: pregunta per aquest contracte i l’Alcalde li comenta que la secretària va
informar que les possibles millores del Gestor d’Expedients de l’Ajuntament i
l’administració electrònica passen per actualitzar les eines informàtiques de que disposa
l’Ajuntament. Actualment l’Ajuntament treballa amb una versió beta del gestor
d’expedients i per tal d’aconseguir gratuïtament la versió completa que proporciona la
Diputació de Girona cal actualitzar les eines informàtiques dels treballadors de
l’Ajuntament, per la qual cosa es van adquirir monitors nous per al personal.
Decret núm. 73: pregunta pel contracte de la base de dades jurídica, d’ igual manera se li
fa l’aclariment de perquè s’ha optat per l’adquisició d’aquesta base de dades que resulta
molt més econòmica que la que es feia servir anteriorment.
15. DONAR COMPTES DE DIVERSOS INFORMES D’INTERVENCIÓ. (EXP.
X2020000138)
Com a Secretària – Interventora dono comptes dels següents informes d’intervenció:
“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 2019 (ACUMULAT FINS 31/12/2019)
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 2019 (acumulat fins 31/12/2019) i de
les previsions calculades dels drets reconeguts i obligacions reconegudes pel càlcul de
l’estimació de la liquidació de l’exercici 2019 el resultat obtingut és el següent:
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Entidad
09-17-223-AA-000
Vilajuïga

Ingreso
no
financiero
1.140.006,64

Gasto
no
financiero
1.183.736,71

Ajustes
propia
Entidad

Ajustes por
operaciones
internas

-61.448,88

Capac./Nec.
Financ.
Entidad
0,00

-105.178,95

16.
Capacidad/Necesidad Financiación de la Corporación Local

-105.178,95

LA CORPORACIÓN LOCAL NO CUMPLE CON EL OBJETIVO DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA

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

Entidad
09-17-223-AA000 Vilajuïga
Total de gasto
computable

680.347,78
680.347,78

Gasto
Inversiones
Financieramente
Sostenibles
(2017) (11)

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

-11.599,38
-11.599,38

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

Gasto
computable
Liquidación
2018
(GC2018)
(6)

Límite de la
Regla Gasto
(5)=(2)+(3)

686.804,61

0,00

0,00

686.804,61

1.051.713,92

686.804,61

0,00

0,00

686.804,61

1.051.713,92

Diferencia entre el “Límite de la Reglas del gasto” y el “Gasto computable Liq.2018”(GC2018) (5)-(6) -364.909,31
% incremento gasto computable 2018 s/ 2017
57,27
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)

Entidad

09-17-223-AA000 Vilajuïga
Total
Corporación
Local

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
0,00

0,00

161.932,38

0,00

0,00

0,00

168.340,89

0,00

0,00

161.932,38

0,00

0,00

0,00

168.340,89

Total Deuda viva PDE

330.273,27
330.273,27

330.273,27

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.
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“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 31/12/2019, de les obligacions assumides amb el Fons de finançament del
pagament proveïdors, amb formalització de préstec (RDL4/2012).”
“SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL INFORME DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2019
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 31/12/2019.
ESTIMACION ORN A 31/12/2019
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
319,44
319.442,84
562,66
562.662,02
5,77
5.774,79
24,98
24.976,54
912,86
912.856,19
270,06
270.062,99
270,06
270.062,99
240,36
240.363,23
240,36
240.363,23

Suma 1.423.282,41 1.423,28

ESTIMACION DRN A 31/12/2019

CAPITULO
1
2
3
4
5

DENOMINACIONS
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, P. PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents

ESTIMACIÓN IMPORTE
DRN
EN MILES
537,87
537.869,77
6,11
6.114,93
188,30
188.304,44
339,05
339.047,58
5,57
5.573,80
1.076,91
1.076.910,52
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7
9

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total ingressos financers

62.187,15
62.187,15
0,00
0,00

62,19
62,19
0,00
0,00

Suma 1.139.097,67 1.139,10

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 2019 (acumulado a 31/12/2019), es la siguiente:

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

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

DATOS PLAN DE AJUSTE
979,00
0,00

DRN A
31/12/19
1.076,91
62,19

979,00

1.139,10

0,00
979,00

0,00
1.139,10

DATOS PLAN DE
AJUSTE
698,00
10,00
708,00
184,00
892,00

DIFERENCIA

160,10

ORN A DIFERENCIA
31/12/19
912,86
270,06
1.182,92
240,36
531,28
1.423,28

Los ingresos reconocidos netos se sitúan, en la estimación realizada a 31 de diciembre y
comparándolo con los datos del plan de ajuste aprobado en un 116,35 % y las
obligaciones reconocidas, realizando la misma comparativa en el 159,56 %.
Como puede comprobarse, los derechos reconocidos se sitúan por encima del declarado
en el plan de ajuste aprobado, lo que ha permitido incrementar las obligaciones
reconocidas netas, al tratarse de ingresos afectados a gastos concretos, por lo que
también se sitúan por encima de los datos declarados en el plan de ajuste. Deberá
ajustarse a finales del ejercicio las subvenciones concedidas que falten por contabilizar
para poder ajustar el tanto por ciento de la estimación de los derechos reconocidos.
En los trimestres anteriores, en la medida 1 se recogió un incremento, en miles, de 10,91
€ correspondiente al incremento en el impuesto sobre el valor de los terrenos de
naturaleza urbana, Se ha producido, hasta la fecha un incremento, en este mismo
impuesto, en miles, de 10,22€ i un incremento de 17,13 en el impuesto sobre actividades
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económicas. Por lo que en este trimestre se recogerá un incremento, en la medida 1, en
miles, de 27,35€.
Debe destacarse en este seguimiento, i como hecho puntual de este ejercicio, que, en los
gastos financieros, se produce un incremento considerable en las obligaciones
reconocidas de los gastos financieros, motivado por la amortización anticipada, del
préstamo concertado a través del mecanismo de pago a proveedores en el marco del Real
decreto Ley 4/2012, por un importe de 114.773,45€ (en miles 114,77€) dando
cumplimiento a la parte a destinar del superávito del ejercicio 2018 a la reducción de la
deuda financiera.
Deberá tenerse en cuenta que si la estimación realizada a 31/12/2019 no varía y no
quedan pendientes de realizar otros ajustes contables que sean significativos para su
análisis, el ejercicio contable podría derivar en un incumplimiento del principio de
estabilidad presupuestaria y a la vez un incumplimiento del plan de ajuste aprobado, por
lo que habrán de tomarse las medidas correctoras oportunas para su regularización y
cumplimiento.
El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017, de
22 de diciembre, se ha situado en 9,61 días.
A 31 de diciembre de 2019 la estimación de las obligaciones reconocidas pendientes de
pago (en miles), es la siguiente:

Capítulo
Capítulo 2
Capítulo 6
Total

Descripción
Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversiones reales

Importe
18.267,01
0,00
18.267,01”

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS. (4T2019)
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.
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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 4art. trimestre de 2019 són les següents:
6c 5328f f -381b-4

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones Pagos Operaciones Pagos
PMP
Entidad
Observaciones
Pagadas Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
Vilajuïga
PMP
Global

9 ,1 7

1 5 6 .5 2 5 ,

156.525,06

1 3 ,7 7

1 6 .6 7 3 ,8 8

9,61

16.673,88

9,61

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.”.”
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“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE MOROSITAT 4T2019
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

1.3.

Títol: Informe morositat 4T2019

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 2019, han estat de 156.108,30
€ efectuats dins el termini legal establert, i 416,76 € efectuats fóra el termini legal
establert per la normativa sobre morositat.
3.2. Les obligacions reconegudes pendents de pagament a finals de l'exercici 2019,
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 427,87 €, i dins el període
legal de pagament és de 16.572,82 €.
3.3. El període mitjà de pagament en el 4art trimestre de 2019 és de 25,71 dies.”
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Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s’aixeca
la sessió, a les 20:36 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretària en dono fe.
Vilajuïga, a la data de signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)
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