AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2020000307
Ref: LSS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 20 DE JULIOL DE 2020.
Identificació de la sessió
Núm.: 4/2020
Caràcter: ordinària
Data: 20 de juliol de 2020
Horari: de 19:09 h a 20:55 h
Lloc: Telemàtica
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. Narcís Brugat Ras (ERC)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Secretaria Interventora de l’Ajuntament de Vilajuïga
Sra. Lydia Sánchez Sánchez
Excusen l’absència:
Oscar García Belmonte (ERC) s’incorpora a les 20:18 h
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 8
membres.
ORDRE DEL DIA :
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE: ORDINÀRIA DE DATA
25-05-2020. (EXP. X2020000203).
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Vista l’ acta de la sessió ordinària de data 25 de maig de 2020 (3/2020), no havent-se
presentat esmenes al seu text:
Sotmesa a votació la seva aprovació s’aprova, per unanimitat dels regidors
assistents.

2. APROVACIÓ DE LA INCLUSIÓ COM A PUNT URGENT DE L’APROVACIÓ
CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA I EL
CLUB DE FUTBOL VILAJUÏGA PER LA CESSIÓ D’ÚS DE LES
INSTAL.LACIONS ESPORTIVES MUNICIPALS. (EXP. X2020000027)
Sotmesa a votació la seva inclusió com a punt urgent s’aprova, per unanimitat dels
regidors assistents.
L’alcalde-president llegeix el text del conveni. La regidora Joana Cobo sol·licita si es podrà
enviar còpia del conveni per a la seva informació, s’informa que no hi ha cap problema a
enviar-li als membres de l’oposició. Així mateix la regidora Joana Cobo pregunta la
diferència entre els convenis aprovats fa uns mesos i aquest, la secretaria li explica que
són els mateixos convenis amb el mateix text només que no aquest no s’havia pogut
aprovar per manca de documentació per part de la societat.
Sotmesa a votació la seva aprovació s’aprova, per unanimitat dels regidors
assistents.
3. Exp: X2020000289
Ref: LSS
APROVACIÓ DEL
X2020000289)

CALENDARI

DE

FESTES

LOCALS

ANY

2020.

(EXP.

Antecedents de fet.
Vist l’article 37.2 del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el
text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, que indica que, de les catorze festes
laborals, dues tindran caràcter local, i d’acord amb el Decret 177/1980, de 3 d’octubre,
que estableix que les dues festes locals seran fixades per ordre del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies a proposta dels municipis respectius.
Fonaments de dret.
Article 37.2 del Reia decret legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre.
Decret 177/1980, de 3 d’octubre.
Resolució.
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Vilajuïga, proposo al Ple l’adopció del
següent acord:
Primer. APROVAR els dies de festa local per a l’any 2021, que seran el 20 de gener, i 27 de
juliol del 2020.
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Segon. NOTIFICAR el present acord a la Generalitat de Catalunya (Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies).
Tercer. EXPOSAR l’anterior acord al taulell d’anuncis de la Corporació.
Debat:
Es comenta que caldrà revisar el text de la proposta.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
4. Exp. X2020000292
E: E2020000842
Ref: SNM
CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I
L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA PER AL FINANÇAMENT I DESPLEGAMENT DEL
PROGRAMA DE TARGETES MONEDER I AJUTS EXTRAORDINARIS PER A LA
COBERTURA DE NECESSITATS BÀSIQUES DE MANUTENCIÓ PER A FER FRONT A
LA SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA SOCIAL CREADA PER LA COVID-19.
Antecedents.
Proposta de Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt Empordà i
l’Ajuntament de Vilajuïga per al finançament i desplegament del programa de targetes
moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de manutenció
per a fer front a la situació d’emergència social creada per la Covid-19.
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.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
Es proposa al Ple l’adopció del següent ACORD:
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de cooperació entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga per al finançament i desplegament del programa
targetes moneder i ajuts extraordinaris per a la cobertura de necessitats bàsiques de
manutenció per a fer front a la situació d’emergència social creada per la Covid-19.
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.
Debat:
La regidora Joana Cobo pregunta si es tracta de la partida disponible de 3,000 € i li
sembla molt positiu destinar aquests diners a ajuts socials. El regidor Joan Aguilar també
troba positiva la iniciativa i proposa destinar altres partides que s’han executat a ajuts
socials. Es fa la consulta a intervenció i es conclou que per vinculació no és possible
utilitzar totes les partides disponibles a altres objectes. La regidora Roser Ripoll explica
que ja es va proposar aquesta opció a Intervenció i es va concloure que no era possible.
Finalment es determina que caldrà estudiar qualsevol opció de poder utilitzar alguna
partida disponible que no s’hagi esgotat el saldo per a propers ajuts socials.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
5. SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PER ATORGAR COMPENSACIONS
ECONÒMIQUES A FAVOR DELS AJUNTAMENTS PERQUÈ ABONIN
RETRIBUCIONS A DETERMINATS CÀRRECS ELECTES LOCALS PER A
L'EXERCICI 2020.
Antecedents de fet.
1. Resolució PRE/1524/2020, de 12 de març, de convocatòria per atorgar
compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions
a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020, publicada al DOGC núm.
8166 de 1 de juliol de 2020.
Art. 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
Resolució.
Com a Alcalde-President proposo al Ple l’adopció del següent acord:
Primer. SOL·LICITAR al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya una
subvenció per atorgar compensacions econòmiques a favor dels ajuntaments perquè
abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals per a l’exercici 2020 a favor dels
següents regidors:
Nom i cognoms
Paula PAIRO
CORTADA
Simó COLLS COSTA
Ricard LLORENTE
CARRERAS

NIF

Càrrec

Data alta
Seguretat
social

Dedicació
en %

41556190C

Regidora

16/07/2019

40%

2.334,10

40440404X

Regidor

16/07/2019

21%

1.225,40

40456495R

Regidor

16/07/2019

11%

641,88

Compensació
estimada
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Segon. PRESENTAR el formulari de sol.licitud de subvenció al Departament de Presidència
de la Generalitat de Catalunya.
Debat:
L’alcalde-president aclareix que les quantitats estipulades correspon a la que indica la
subvenció i no correspon als imports reals que cobren els regidors. Així mateix indica que
són quantitats brutes anuals.
La regidora Joana Cobo, i els regidor Narcís Brugat i Joan Aguilar, indiquen que estan
d’acord amb la subvenció.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
6.

DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 12-052020 AL 7-07-2020 (NÚMS. 104 FINS EL 157/2020), I ELS 88 I 89/2020,
I EXCEPTUANT EL 128 I EL 152/2020 (ANUL·LAT PER DUPLICITAT).

Per part de l’Alcaldia es dona compte dels Decrets dictats en el període següent:
REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2020
88 01/04/2020 Aprovació liquidació del pressupost 2019 (X2020000130)
89 01/04/2020 Aprovació modificació de crèdits 1/2020
104 12/05/2020 Declaració de caducitat de l'expedient núm. X2019000012 de llicència d’obres per a col·locació
de barreres acústiques a la finca Mas Falgàs.
105 18/05/2020 Convocatòria ple ordinari pel dilluns 25-05-2020 a les 19:00 h vespre. (Exp. X2020000203)
106 19/05/2020 Contracte menor mampares (X2020000197)
107 21/05/2020 Contracte menor manteniment de Piscina (X2020000109)
108 26/05/2020 Contracte menor subministrament T-Cats personal Ajuntament 2020. (X2020000043)
109 27/05/2020 Aprovació nòmines mes de maig 2020 (X20200000216)
110 27/05/2020 Contracte menor neteja desinfecció carrers (x2020000205)
111 29/05/2020 Contracte menor subministrament gas pavelló (X2020000204)
112 29/05/2020 Contracte menor neteja viaria (x2020000206)
113 29/05/2020 Contracte menor compra de bomba de reg piscina (X2020000217)
114 01/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Figueres núm. 8 (X2019000434)
115 01/06/2020 Contracte menor compra de porta a la piscina municipal (X2020000218)
116 01/06/2020 Contracte menor desbrossar varies zones del municipi (X2020000229)
117 01/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Màrtirs núm. 17 (X2020000011)
118 01/06/2020 Aprovació avançament paga estiu 2020 (X2020000232)
119 02/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Sant Sebastià núm. 35 (X2020000016)
120 02/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Racó del Puig núm. 2 (X2020000021)
121 02/06/2020 Aprovació Compte General 2019 (X2020000235)
122 02/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer del Sol núm. 6 (X2020000045)
123 02/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Oïdium núm. 21 (X2020000062)
124 02/06/2020 Conformitat comunicació prèvia obres a la plaça Sardana núm. 5 (X2020000082)
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125
126
127
129
130
131
132
133

03/06/2020
03/06/2020
03/06/2020
05/06/2020
08/06/2020
09/06/2020
09/06/2020
10/06/2020

134 11/06/2020
135
136
137
138
139
140

12/06/2020
12/06/2020
12/06/2020
15/06/2020
15/06/2020
16/06/2020

141 18/06/2020
142 19/06/2020
143 25/06/2020
144 26/06/2020
145 26/06/2020
146
147
148
149
150
151
152
153

29/06/2020
30/06/2020
30/06/2020
01/07/2020
01/07/2020
01/07/2020
03/07/2020

154 06/07/2020
155 06/07/2020
156 07/07/2020
157 07/07/2020

Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Pilota núm. 14 (X2020000083)
Contracte menor pla i control sanitari desratització i desinsectació (X2020000237)
Contracte menor 2 mampares protectores biblioteca i despatx (X20200000223)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Albera núm. 9 (X2020000112)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Camí de Quermançó núm. 1 (X2020000096)
Contracte menor recollida especial covid 19 ( X20200000222)
Certificat de qualificació urbanística de la finca del Pol 4 Parc 120 (Exp. X2020000102)
Contracte menor servei d’assessorament comptable, per la redacció del compte general del
2019 (Exp. X20200000245)
Adjudicació contracte servei i subministrament llicència d'ús d'un programa de comptabilitat
energètica a l'empresa RSM Gassó Cimne Energy, S.L. (Exp. X2018000332)
Acceptació donació de llibres de la Sr. Juan Antonio Peralta (X2020000258)
Contracte menor manteniment de jardineria (X2020000240)
Contracte menor material divers bar piscina (X2020000243)
Denegació accés informació pública ( (X2020000104)
Aprovació pagues estiu 2020 (X2020000263)
Autorització ús sala polivalent Centre Cívic per donació de sang el 20 de juliol de 2020
(X2020000253)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Pere Serra núm. 39 (X2020000182)
Contracte menor manteniment jardineria zona esportiva camp de futbol i piscina
(X2020000266)
Contracte menor subministrament de roba per la brigada (X2020000086)
Contracte menor material d'oficina i la llar d'infants (X2020000277)
sol·licita denegació accés informació pública consultar l’expedient del pla d’igualtat de gènere
(X2020000269)
Convocatòria Comissió Especial de Comptes aprovació compte general 2019 (X2020000235)
Aprovació nòmines juny (X2020000296)
Adjudicació bar piscina municipal (X2020000160)
Licitació centre cívic (X2020000100)
Contracte menor pla promoció econòmica (X20200000285)
Contracte menor instal·lació alarmes piscina i pavelló (X2020000288)
ANUL.LAT PER DUPLICITAT
Atorgament targeta d’aparcament per a persona amb discapacitat del Sr. Luis Fernández Poch.
(X2020000278)
Denegant concessió reserva aparcament per a persona amb discapacitat al carrer Figueres
núm. 13 de Vilajuïga sol·licitada pel Sr. Luis Fernandez Poch. (X2020000252)
Contracte menor adjudicant a Alquienvas, SL el subministrament de cubells per la recollida de
la fracció orgànica de residus municipals. (X2020000297)
Concedint a la Sra. Gloria Bassols Compte autorització d’ús de la sala polivalent del 2on pis del
Centre Cívic per fer classes de meditació. (X2020000260)
Concedint a la Sra. Carme Malirach Font autorització d’ús de la sala polivalent del Centre Cívic
per fer classes de ioga. (X2020000281)

Debat:
La regidora Joana Cobo demana informació sobre el decret 131/20 referent al contracte
menor de recollida de residus especial Covid. L’alcalde-president li explica que és un tipus
de servei obligatori ja que els residus procedents de persones amb Covid no poden anar
amb la resta sinó que han d’anar a part. Per tant es va decidir contractar aquest servei
junt amb la informació rebuda pel Cap de Vilajuïga.
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La regidora Joana Cobo demana informació sobre el decret 134/20 referent al contracte
de comptabilitat energètica. El regidor Ricard Llorente explica que des de diputació es va
oferir aquest servei. En l’anterior mandat ja havien estat contractats lot 2 de serveis
idèntics. I en aquest cas s’ha decidit contractar aquest servei per realitzar un estudi i
poder reduir despeses energètiques així com reduir l’impacte ecològic. Demana poder
tenir accés a l’informe resultant.
La regidora Joana Cobo demana informació sobre el decret 150/20 referent al contracte
menor sobre el pla de promoció econòmica. La regidora Paula Pairó informa que és un
servei cobert per una subvenció de la diputació. Consistent en la implicació de tota la
població en la seva realització per poder aportar propostes per a propers projectes
municipals en l’àmbit de la promoció econòmica. Igual manera, demana poder tenir accés
als resultats quan estiguin redactats.
El regidor Joan Aguilar demana informació sobre el decret 140/20 referent a una
autorització per realitzar la donació de sang. Demana si no es tracta del mateix espai on
es duu a terme el ple en aquest moment. Se li aclareix que es tracta d’un altre espai.
El regidor Joan Aguilar demana informació sobre el contracte menor referent a la
instal·lació de l’alarma i pregunta si inclou també càmeres de seguretat se li indica que
inclou només alarma.
El Ple es dona per assabentat.
7. DONAR COMPTES DE DIVERSOS INFORMES D’INTERVENCIÓ.
Com a Secretària – Interventora dono comptes dels següents informes d’intervenció:
“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L’EXERCICI 2020 (ACUMULAT A 31/03/2020)
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, que
estableix les obligacions trimestrals de subministrament d’informació per les Entitats
Locals (art. 16), emeto el següent
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.
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De la documentació corresponent al primer trimestre 2020 (acumulat fins 31/03/2020), el
resultat obtingut és el següent:

Deuda viva al
final del periodo

Entidad

09-17-223-AA000 Vilajuïga
Total
Corporación
Local

Deuda a
Operaciones
corto
Emisiones
con
Factoring
plazo
de deuda Entidades de sin recurso
crédito

Avales
ejecutados reintegrados

Otras
operaciones
de crédito

Con
Administraciones
Públicas (FFPP)

0,00

0,00

143.607,73

0,00

0,00

0,00

156.316,54

0,00

0,00

143.607,73

0,00

0,00

0,00

156.316,54

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 de pagament a proveïdors, tant si s’han instrumentat a
través d’una operació d’endeutament com de la participació en els tributs de l’Estat.

“ 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 31/03/2020, de les obligacions assumides amb el Fons de finançament del
pagament a proveïdors, i amb el següent detall:

Amb formalització de préstec (RDL4/2012): 299.924,27 €

CONCEPTO

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA 31/12/2020

2021

Emisiones de deuda

2022

2023

2024

2025

2026

2027 2028 2029

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

46.670,02

30.327,74

23.473,05

8.306,25

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Operaciones con Entidades
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299.924,

299.924,2
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de crédito

Factoring sin recurso

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Deuda con Administraciones
públicas (exclusivamente
FFPP) (1)

48.097,40

48.097,40

24.048,70

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Otras operaciones de crédito

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

94.767,42

78.425,14

47.521,75

8.306,25

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

Total vencimientos



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)”

“DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL INFORME DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2020.
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 31/03/2020.

ESTIMACION ORN A 31/03/2020
CAPITULO
1
2
3
4
6

DENOMINACION
DESPESES DE PERSONAL.
DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.
DESPESES FINANCERES.
TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Total operacions corrents:
INVERSIONS REALS.

ESTIMACION IMPORTE EN
ORN
MILES
77,03
77.027,49
111,08
111.075,66
1,03
1.029,77
3,24
3.239,96
192,37
192.372,88
0,00
0,00
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Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total operacions financeres:
Suma

0,00
21.850,37
21.850,37

0,00
21,85
21,85

214.223,25

214,22

ESTIMACION DRN A 31/03/2020

CAPITULO
1
2
3
4
5
7
9

ESTIMACIÓN IMPORTE EN
DRN
MILES
422,85
422.854,37
3,44
3.436,09
54,37
54.372,60
69,61
69.614,10
0,00
0,00
550,28
550.277,16
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

DENOMINACIONS
IMPOSTOS DIRECTES.
IMPOSTOS INDIRECTES.
TAXES, P. PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.
TRANSFERÈNCIA CORRENTS.
INGRESSOS PATRIMONIALS.
Total operacions corrents
TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Total operacions de capital
PASSIUS FINANCERS.
Total ingressos financers
Suma

550.277,16

550,28

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 2020 (acumulado a 31/03/2020), es la siguiente:

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

DATOS PLAN DE AJUSTE
987,00
0,00

DRN A 31/03/20
550,28
0,00

987,00

550,28

0,00
987,00

0,00
550,28

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

DATOS PLAN DE AJUSTE
691,00
10,00

ORN A 31/03/20
192,37
0,00

701,00

192,37

191,00
892,00

21,85
214,22

DIFERENCIA

436,72

DIFERENCIA

677,78
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No se realizan, en este informe trimestral, ajustes en las diferentes medidas de gastos e
ingresos.
Al tratarse del primer trimestre del ejercicio, no se han producido desviaciones en la
ejecución o en las medidas que sean significativas para su análisis.
Este Ayuntamiento, no tiene, todavía, aprobados todos los padrones de los impuestos y
tasas correspondientes al ejercicio actual y que podrían comportar ajustes en las medidas
de ingresos, por lo que los ajustes oportunos se realizaran en el trimestre en que tengan
lugar real y efectivamente el reconocimiento de los mismos.
Solo se ha reconocido el padrón del impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza
urbana, pero se ajustará, si se producen desviaciones significativas, en los próximos
trimestres.
Por el momento, y hasta que no se realicen dichos ajustes tanto los ingresos reconocidos
netos como las obligaciones reconocidas, se sitúan, en la estimación realizada a 31 de
marzo por debajo del plan de ajuste aprobado.
El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017, de
22 de diciembre, se ha situado en 11,86 días.
A 31 de marzo de 2020 las obligaciones reconocidas pendientes de pago es de 3,10 (en
miles), y según el detalle siguiente:
Capítulo
Capítulo 2
Capítulo 6
Total

Descripción
Gastos en bienes corrientes y servicios
Inversiones reales

Importe
3.090,82
0,00
3.090,82”

“INFORME DE LA INTERVENCIÓ SOBRE EL PERÍODE MIG DE PAGAMENT A
PROVEÏDORS.
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.
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
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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 1r trimestre de 2020 són les següents:

Entidad
Vilajuïga
PMP
Global

Ratio
Operaciones
Pagadas
(días)

Importe
Pagos
Realizados
(euros)

Ratio
Operaciones
Pendientes
(días)

Importe
Pagos
Pendientes
(euros)

PMP
(días)

Obser
vacio
nes

11,86
85.825,25

969,02

11,86

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.”.

Debat:
L’alcalde-president fa un resum dels informes emesos per Intervenció.
La regidora Joana Cobo indica que són els resums trimestrals que es realitzen
habitualment i que no tenen cap aportació a realitzar al debat. El regidor Joan Aguilar
indica igualment que no té cap aportació a realitzar al debat.
El Ple es dona per assabentat.
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7. PRECS I PREGUNTES.
La regidora Joana Cobo indica que al Ple del mes de maig es va parlar dels problemes del
carrer del Sol i pregunta si s’han adoptat mesures al respecte. L’alcalde-president explica
que hi havia un problema d’ocupació de via pública i que les solucions eren o bé enretirar
el material de construcció o bé demanar la corresponent llicència. Se li va indicar per part
dels interessats que aquesta ocupació de via pública ja havia estat enretirada. Pel tema
dels problemes de circulació s’està estudiant. La regidora Joana Cobo indica la
problemàtica en aquest carrer ja que és de doble sentit i és important poder-ho solucionar
el més aviat possible. L’alcalde-president indica que de seguida que es realitzi l’estudi de
mobilitat es consultaran amb els veïns afectats les possibles solucions.
La regidora Joana Cobo demana poder fer els Plens a les 20 h ja que determinats regidors
no poden assistir per motius laborals. L’alcalde-president pregunta a la resta de regidors si
tenen cap inconvenient cosa que responen que no hi ha cap. Es concreta consultar-ho
amb l’equip de govern i que segurament no hi haurà cap inconvenient, la propera
setmana es determinarà una solució.
La regidora Joana Cobo indica que hi ha queixes amb el servei de recollida
d’escombraries. El regidor Ricard Llorente indica que són coneixedors d’aquestes queixes i
que s’està treballant en l’estudi del contracte i la possibilitat de renegociar o rescindir el
contracte amb l’actual empresa i prendre les mesures oportunes per al compliment del
servei. La regidora Joana Cobo indica que pel que fa a la deixalleria coneix la problemàtica
existent i que l’única manera de solucionar-ho seria arribar a imposició de multes però
que mai s´ha fet. Caldria demanar al servei de recollida de residus que adaptin els horaris
de recollida per poder respectar el descans dels veïns. L’alcalde-president indica que s’està
realitzant un estudi del contracte per contemplar possibles penalitzacions amb l’empresa
que realitza el servei i que comparteix la problemàtica que suposa. Es fa una crida a la
ciutadania per tal que segueixin informant sobre les incidències i queixes per tal de tenir
coneixement de totes elles. La regidora Joana Cobo indica que es un problema que
s’arrossega al llarg dels anys i mandats de l’Ajuntament. El regidor Narcís Brugat indica
que l’última recollida de vidre es va realitzar a les 5 de la matinada i es molt molest.
L’alcalde-president torna a insistir que a l’equip de govern també li consten aquestes
queixes i que tenen sobre la taula el contracte, les queixes i resta de documentació per tal
d’estudiar aquest tema.
La regidora Joana Cobo explica que hi ha problemes amb l’estació de ferrocarril del
municipi i que es veu molt abandonada i plena de pintades. Indica que en el seu mandat
van fer accions al respecte. L’alcalde-president indica que sembla que últimament
funcionava tot correctament pel que fa als avisos de megafonia. Pel tema estètic està
d’acord que cal realitzar alguna acció ja que dona mala imatge al municipi. Tant la
regidora Joana Cobo com l’alcalde estan d’acord amb el mal aspecte i pintades de
l’estació.
La regidora Joana Cobo té una pregunta per la regidora Roser Ripoll referent a la xerrada
amb el poble per uns diners rebuts i pregunta si es tracta de la subvenció de diputació
corresponents a la llar d’infants. Pregunta si es possible fer unes beques per les famílies
de nens a les llars que no puguin fer-se càrrec de les taxes. Indica que en l’anterior
mandat s’havia demanat aquesta opció i pregunta si ara seria possible dur-la a terme. La
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regidora Roser Ripoll explica que les aportacions rebudes tenen uns objectius concrets i
això no és possibles. També explica el dèficit actual de la llar i com s’ha reduït. La
regidora Joana Cobo indica que igual que abans no es podia ara tampoc es pot dur a
terme aquestes beques ja que és molt complicat. El regidor Narcís Brugat pregunta sobre
si hi ha o no directora de la llar disponible. La regidora Roser Ripoll explica que el proper
dijous s’aprova la convocatòria per a la contractació de la directora de la llar d’infants i
que properament es podrà dur a terme i que al setembre hi haurà directora de la llar. Es
preveu fer la matriculació al setembre i es realitzarà una reunió per explicar a les famílies
la situació i funcionament de la llar, tant a nivell sanitari com a nivell d’ensenyament. El
regidor Narcís Brugat indica que no sabem si podrem obrir la llar d’infants amb normalitat
i pregunta si s’ha dut a terme la campanya per a la reobertura de la llar d’infants. La
regidora Roser Ripoll indica que sortirà properament i que la intenció de la contractació es
fer una llar específica per tal pugui millorar la capacitat d’alumnes i poder millorar la
situació econòmica. La regidora Joana Cobo pregunta si es manté el preu de les quotes i
se li respon que si.
Respecte a la licitació del centre cívic la regidora Joana Cobo pregunta si les reparacions i
manteniment de les instal·lacions i maquinària del bar va a càrrec de l’adjudicatari.
L’alcalde-president president fa un resum de les obligacions de l’adjudicatari contemplades
als plecs de la licitació. Es fa un aclariment per part de secretaria indicant que als plecs es
contempla l’obligació de l’adjudicatari del manteniment de les instal·lacions i maquinària
del bar.
La regidora Joana Cobo indica la publicació recent de la subvenció del PUOSC i indica que
dos dels projectes són de l’època de l’anterior manda i pregunta sobre la resta de
projectes. L’alcalde-president indica que estan pendents de redacció, un d´ells està
encomanat al Consell Comarcal i està pendent de visita amb l’arquitecte municipal. Indica
que es realitzaran primerament aquests dos projectes ja realitzats i que s’ha procedit a
demanar pressupostos al respecte. Indica que les licitacions es realitzaran durant aquest
any i les obres possiblement les del carrer Ginesta també.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre la construcció d´una via que connecti el casc
antic amb el pavelló pregunta si es tracta de voreres. L’alcalde-president indica que serà
més una zona de vianants que no pas voreres. Es debat sobre la problemàtica del
municipi amb el tema de les voreres.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre l’obertura del carrer Oídium. El regidor Simó Colls
indica que resten pendents que el CCAE els informi sobre aquest tema. La regidora Joana
Cobo indica que s’ha donat prioritat al carrer de la Balena. El regidor Simó Colls indica que
s’ha realitzat una primera actuació en aquest sentit però que cal esperar les
consideracions del CCAE per acabar de decidir sobre aquest projecte ja que és difícil. La
regidora Joana Cobo comparteix la problemàtica i comenta que cal esperar.
La regidora Joana Cobo explica la problemàtica a la zona del dipòsit ja que es un carrer
que es troba sense llum. En aquest moment s’incorpora el regidor Òscar Garcia. Es
continua amb la problemàtica sobre el carrer Farigola i l’alcalde-president indica que la
brigada de seguida que tingui un moment s’hi posarà tot i que actualment tenen molta
feina degut a la situació del Covid. La brigada està destinada actualment a la desinfecció
de carrers i instal·lacions municipals per garantir la seguretat i això provoca un
endarreriment amb algunes zones del municipi. La regidora Joana Cobo agraeix la inclusió
a l’agenda ja que en l’anterior mandat no es va poder realitzar per falta de diners.
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El regidor Òscar Belmonte pregunta si finalment es realitzaran els actes de la Festa Major.
El regidor Simó Colls li explica que consultat el Cap de Vilajuïga i ja que la situació actual
ho permet es desenvoluparà la Festa Major respectant totes les mesures de seguretat que
indica la normativa i el PROCICAT. Es poden reservar taules i cadires a l’Ajuntament sense
cost i hi haurà un servei de control d’accés per garantir la seguretat. Es prega que tothom
respecti aquestes mesures. El regidor Òscar Belmonte pregunta si hi haurà servei de bar i
se li aclareix que no i que es tracta d’actes de petit format que permetin celebrar la festa
de manera segura. El regidor Òscar Belmonte li sembla correcte que s’hagin pres les
mesures oportunes. El regidor Simó Colls convida a tots els regidors al pregó de les
festes.
El regidor Narcís Brugat exposa problemàtiques amb la piscina municipal, el clor no és
correcte, l´herba és alta, etc. L’alcalde-president explica que l’any anterior hi havia
problemes de cloració i que aquest any es realitza un control diari del clor i que li estranya
que hagi trobat aquest problema, de tota manera es farà una revisió dels registres i
demana quin dia es va detectar aquesta problemàtica. Respecte a la gespa ja es van
donar instruccions per que es tallés, ja que el tallagespa es troba avariat i per aquest
motiu la brigada no ho pot realitzar. Respecte als excrements de gos es prendran les
mesures oportunes. El regidor Simó Colls vol indicar que no és la tònica quotidiana ja que
sembla que aquest any la piscina té molta afluència i funciona correctament. El regidor
Narcís Brugat indica que s´ha trobat diverses problemàtiques altres dies. El regidor Simó
Colls indica que en anys anteriors no s´havia realitzat manteniment. La regidora Joana
Cobo indica que no és cert i que es busquin les factures oportunes. L’alcalde-president
indica que té coneixement que les reparacions del gresite de la piscina no es va realitzar
correctament. La regidora Joana Cobo indica que les feines es van realitzar i que van
gastar més de 20,000 € en maquinària nova i que Dipsalut havia mostrat el seu
reconeixement per la qualitat de l´aigua.
El regidor Narcís Brugat demana quan es possarà la farola d´entrada al municipi.
L’alcalde-president indica que va ser a causa d´un sinistre complicat, segons el qual
s’indemnitzarà a l’Ajuntament amb una depreciació i que aquest tema està pendent de
resolució. La regidora Joana Cobo discrepa que no sigui responsabilitat de l’Ajuntament.
Es debat sobre l’elevat preu del fanal però que l’Ajuntament vol posar una de idèntiques
característiques. El regidor Narcís i la regidora Joana mostren la seva preocupació ja que
fa un any que es troba malmesa i que resulta un perill per als vianants i per a la
circulació. L’alcalde-president indica que es realitzarà el més aviat possible.
El regidor Narcís Brugat indica diverses problemàtiques al municipi amb herbes,
abocaments, etc. L’alcalde-president indica que aquestes problemàtiques han estat
sempre presents, ara i en anteriors mandats. Comenta que s´han realitzat diversos
contractes menors per al desbrossament del municipi i que la brigada no es pot dedicar
per les problemàtiques esmentades en punts anteriors. Es fa una explicació sobre les
zones que corresponen als diversos contractes menors de desbrossament. La regidora
Joana Cobo vol afegir que es molt difícil tenir el poble net però vol indicar que en
l’anterior mandat es va qüestionar la problemàtica de mantenir el poble net i que no
sempre es possible, tot i així indica la seva complicitat amb el tema.
El regidor Joan Aguilar pregunta si hi ha hagut algun altre problema amb el tema d’accés
a la piscina municipal. L’alcalde-president indica que amb la implantació del sistema de
prereserva no hi ha hagut cap més incident ni actes de vandalisme com a l’inici del servei.
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El regidor Joan Aguilar pregunta si està previst fer un manteniment de la zona interior de
les lleres de la riera. L’alcalde-president indica que això no es possible ja són zones
protegides i cal permís de l´ACA. El que s´ha fet es encarregar un informe per executar
aquestes neteges de manera que siguin respectuosos amb el medi ambient i es pugui
assegurar la neteja. S’indica que l´ACA no respon gaire a les demandes municipals ja que
s’han realitzat diverses peticions i no es té resposta per part d´ells. El regidor Joan Aguilar
indica la seva preocupació per possibles pluges i embossaments a les rieres.
El regidor Joan Aguilar pregunta si vindran els bombers i si no és així per quina raó.
L’alcalde-president indica que és pel tema del Covid que no venen, que anteriorment es
van posar en contacte amb el parc de Roses i que aquest any no vindran pel tema del
Covid. Es va insistir a mantenir el desplegament del parc de bombers i el perill que suposa
no disposar d’equips d’extinció d’incendis al poble i que per anys successius es podrà
comptar amb aquest servei.
El regidor Joan Aguilar pregunta sobre la problemàtica d’embussaments al carrer Sant
Sebastià amb els embornals. L’alcalde-president indica que es coneix aquesta
problemàtica i que s’ha inclòs dintre d’un dels projectes del PUOSC. Un veí ha proposat
una solució i s´ha realitzat una visita amb l’arquitecte municipal. En primer lloc s’ha
determinat substituir les reixes dels embornals i si això no és suficient es realitzaran les
mesures oportunes per evitar aquests problemes.
La regidora Joana Cobo vol afegir que ha sigut molt bona iniciativa realitzar el pregó amb
les cosidores i donar-lis aquest merescut protagonisme per la feina feta. El regidor Òscar
Belmonte expressa la mateixa opinió que la regidora Joana respecte al pregó.
Els regidors agraeixen la invitació als actes de la Festa Major.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s’aixeca
la sessió, a les 20:55 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, la Secretària en dono fe.
Vilajuïga, a la data de signatura electrònica.
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