AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2020000203
Ref: LSS
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 25 DE MAIG DE 2020.
Identificació de la sessió
Núm.: 3/2020
Caràcter: ordinària
Data: 25 de maig de 2020
Horari: de 19:08 h a 21:24 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. Joan Aguilar Destart (JxV)
Secretaria Interventora de l’Ajuntament de Vilajuïga
Sra. Lydia Sánchez Sánchez
Excusen l’absència:
Oscar García Belmonte (ERC)
Narcís Brugat Ras (ERC)
Als efectes de quòrum d’assistència i de votació, es fa constar que la Corporació municipal
està integrada per nou (9) membres de dret i de fet i que avui n’han concorregut set
membres (7).
ORDRE DEL DIA :
Desenvolupament de la sessió i acords.
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1.

APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DEL PLE: EXTRAORDINÀRIA DE
DATA 06-04-2020. (EXP. X2020000138).

Vista l’ acta de la sessió ordinària de data 6 d’abril de 2020 (2/2020), havent-se presentat
esmenes al seu text, les quals es detallen a continuació:


El regidor Joan Aguilar Destart sol·licita incloure la resposta a la pregunta que
va realitzar sobre la durada del contracte derivat de l’acord marc de
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de
Catalunya. La pregunta va ser si la renovació era per una anualitat i la
resposta va ser confirmar aquest extrem.



La regidora Joana Cobo Ortiz sol·licita la incorporació del regidor Oscar García
Belmonte que finalment va assistir al Ple. Així mateix, sol·licita esmenar un
error tipogràfic segons el qual cal substituir la paraula «voreres» per
«moreres» en relació als comentaris referents a l’acta del Ple de data
03/02/2020.

Sotmesa a votació la seva aprovació s’aprova amb les esmenes esmentades, per
unanimitat dels regidors assistents.

2. APROVACIÓ
EXPEDIENT
DE
CONSTITUCIÓ
DE
L’AGRUPACIÓ
D’AJUNTAMENTS PER AL SOSTENIMENT EN COMÚ DEL LLOC DE
SECRETARIA-INTERVENCIÓ
I
APROVACIÓ
DELS
ESTATUTS.
(X2020000020)
Vista la proposta d’estatuts per a l’agrupació dels municipis de Vilajuïga i Pontós
pel manteniment en comú d’un lloc de treball de Secretaria-Intervenció que es
transcriu seguidament:
Article 1. Finalitat, règim jurídic i capitalitat de l’Agrupació
Segons el disposat a l’article 3 del Reial decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris d’Administració Local amb
habilitació de caràcter nacional, els municipis de Vilajuïga i Pontós constitueixen
una Agrupació a l’efecte de sosteniment en comú del lloc de SecretariaIntervenció, repartint el seu cost econòmic entre les entitats agrupades i que serà
un lloc únic per al conjunt de les mateixes.
La capitalitat de l’agrupació de municipis serà de Vilajuïga, tot i que cada municipi
celebrarà les seves sessions d’òrgans col·legiats a la seu de corresponent
Ajuntament.
L’Agrupació constituïda es regirà pels presents Estatuts i per les disposicions legals
vigents; i no tindrà personalitat jurídica diferent de les entitats que la formen.
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Article 2. Forma d’organització
L’Agrupació serà gestionada per una Junta de l’Agrupació, Òrgan de Govern amb
representació de totes les entitats agrupades.
La Junta de l’Agrupació estarà formada per representants dels dos Ajuntaments
agrupats, en concret, un número de 3 membres: 2 membres de l’Ajuntament de
Vilajuïga i 1 de l’Ajuntament de Pontós. En tot cas, formaran part de la Junta els
alcaldes dels dos municipis de cada ajuntament proposats per aquests respectant
la proporcionalitat anterior. Els membres hauran de ser nomenats pels plens de
cada Ajuntament i el seu mandat tindrà la mateixa durada que el de les
respectives Corporacions. El cessament com a regidor comportarà el cessament
com a membre de l’Agrupació. Actuarà com president de la Junta de Govern
l’alcalde del municipi de la capitalitat; i els restants membres com vocals.
Les atribucions del President de l’Agrupació en la seva qualitat d’alcalde de la
capitalitat seran, quan resultin aplicables i concretament en matèria de personal,
les contingudes en l’article 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases del Règim Local.
Article 3. Règim del personal
S’estableix que el secretari-interventor de l’Agrupació es desplaçarà als
Ajuntaments interessats d’acord amb el següent quadre:
Ajuntament
Vilajuïga
Pontós

Dies/hores setmanals
25
12,50

L’horari i dies d’assistència es fixarà de comú acord entre els Ajuntaments,
respectant els percentatges de cada Ajuntament.
Al funcionari que presta els serveis de secretaria intervenció de l’Agrupació no se li
indemnitzarà per les despeses de desplaçament, donat que s’han tingut en compte
a l’hora de fixar els complements.
El règim retributiu del funcionari que presti els serveis de secretaria intervenció de
l’agrupació serà el legalment establert, en termes generals als arts. 22 a 24 del
Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el Text refós de
l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
El funcionari de l’Agrupació formarà part de cadascuna de les plantilles dels
municipis que la formen, en proporció a la distribució del cost del lloc de treball:
66,50% a Vilajuïga i 33,50% a Pontós.
El règim disciplinari del funcionari s’acomodarà al disposat en les disposicions
legals i reglamentàries vigents, i serà exercit pel president en la seva condició
d’alcalde de la capitalitat i previ informe de la Junta de Govern.
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Article 4. Recursos econòmics de l’Agrupació
La quantitat que cada entitat de l’Agrupació consigni anualment en els seus
respectius Pressupostos ordinaris per a les atencions del funcionari de l’Agrupació i
altres despeses derivades del funcionament d’aquesta, de conformitat amb les
disposicions legals vigents, constitueix l’únic recurs de l’Agrupació.
Cada ajuntament ha de generar i pagar, per separat, la nòmina corresponent al
secretari designat en la proporcionalitat establerta en funció de les hores de servei
establertes a prestar en cada un d’aquests amb l’assumpció del següent
percentatge del seu sou brut:
- Ajuntament de Vilajuïga: 66,50%
- Ajuntament de Pontós: 33,50%
Article 5. Règim Jurídic de l’Agrupació
La Junta de Govern es reunirà en sessió ordinària de forma anual; i en sessió
extraordinària quantes vegades ho consideri oportú el president o ho requereixi
alguna de les entitats integrants de la mateixa.
Actuarà com Secretari de la Junta de Govern el qual ho sigui de l’Agrupació. El
despatx dels assumptes corresponents a les entitats s’atendrà pel funcionari de
l’Agrupació, sense preferència per a cap d’ells, sense que això impliqui la
desatenció dels serveis.
En cas d’urgència o força major, s’atendrà preferentment a l’entitat afectada.
Perquè el secretari pugui complir amb la seva obligació d’assistir a les sessions que
celebrin cadascuna de les entitats afectades per l’Agrupació, s’adoptaran per
aquestes les mesures oportunes a fi que aquests actes no coincideixin en el mateix
dia.
En el cas que per circumstàncies excepcionals o per imperatius legals s’exigeixi la
celebració de sessions extraordinàries per les entitats afectades en un mateix dia,
s’assenyalaran hores distintes que permetin a aquest funcionari realitzar el
desplaçament a cadascuna.
Article 6. Termini de vigència i causes de supressió i de modificació de
l’Agrupació
L’Agrupació té vigència indefinida. La supressió o modificació de l’Agrupació
constituïda per al sosteniment de personal en comú podrà incoar-se a instància de
les Entitats Locals interessades, mitjançant Acord adoptat per majoria absoluta del
nombre legal de membres de la Corporació, de conformitat amb l’article 47.2.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
En l’Acord de dissolució es farà constar la proposta de qualificació o, si escau,
exempció del lloc resultant després de la dissolució. En aquest Acord s’haurà de
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fixar també, si és el cas, a quina de les Entitats Locals queda adscrit el funcionari
amb habilitació de caràcter nacional que pugui estar ocupant el lloc en l’Agrupació.
En qualsevol cas ha de quedar garantida la prestació de les funcions públiques
necessàries.
L’Agrupació se suprimirà per les següents causes:
- Per la possibilitat de prestar correctament les funcions públiques necessàries de
forma aïllada per augment dels recursos.
-Per majors exigències del servei que reclamen la presència permanent del
secretari.
L’Agrupació es modificarà per les següents causes:
- Per la desagrupació d’un municipi;
- Per l’agregació d’un municipi
Article 7. Procediment de modificació dels Estatuts
La modificació d’aquests Estatuts requerirà els mateixos tràmits exigits legalment
per a la seva constitució i l’aprovació.
L’Agrupació es regirà per les normes contingudes en els estatuts, i en el no
previst, pel Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el
Text refós de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, pels arts. 92 i 92 bis de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, pel Reial Decret
128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local, amb habilitació de caràcter nacional; per l’article 9 del Decret
195/2008, de 7 d’octubre, pel qual es regulen determinats aspectes del règim
jurídic del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional de les entitats
locals de Catalunya i per les disposicions que en endavant es dictin en aquesta
matèria i fins a tant que aquesta Agrupació no es dissolgui legalment.
Atès que la Diputació de Girona i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà han emès
informe favorable a l’esmentada agrupació.
Atès que en el període d’informació al públic al BOP de Girona i al tauler d’edictes,
no s’han realitzar al·legacions ni observacions de cap tipus a l’expedient
d’agrupació.
Atès el que disposen els article 8.1.c) i 9.1 del Reial Decret 128/2018, segons els
quals, s’han de classificar de classe tercera, les secretaries d’ajuntament de
municipis de població inferior a 5.001 habitants el pressupost de les quals no
excedeixi els 3.000.000 d’euros. I les entitats locals el volum de serveis i recursos
de les quals sigui insuficient poden sostenir en comú i mitjançant agrupació el lloc
de secretaria, al qual correspon la responsabilitat administrativa de les funcions
pròpies d’aquest a totes les entitats agrupades.
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Atès que en aquest cas, el lloc de treball de secretaria de classe tercera de
Vilajuïga està ocupat mitjançant una secretària interina, nomenada per Resolució
de la DGAL de data 31 de gener de 2020, s’acorda que sigui aquesta persona qui
exerceixi les funcions de secretaria intervenció de l’Agrupació.
Atès el contingut de la memòria justificativa de la creació de l’agrupació de la
Secretaria-Intervenció de Vilajuïga-Pontós per al manteniment en comú del lloc de
treball de secretaria, així com la creació i classificació del lloc de treball de
l’agrupació com a secretaria de classe tercera.
En conseqüència el Ple de l’Ajuntament adopta els següents
ACORDS
PRIMER: Aprovar definitivament l’expedient de constitució de l’Agrupació dels
municipis de Vilajuïga i Pontós per a sosteniment del lloc Secretaria-Intervenció
per al sosteniment en comú del lloc de treball de secretaria, així com de petició de
la creació i classificació del lloc de treball de l’agrupació de classe tercera.
SEGON: Aprovar definitivament els estatuts que han de regir l’agrupació de
municipis.
TERCER: Traslladar l’acord d’aprovació definitiva i esborrany d’estatuts a
l’Ajuntament de Pontós, a fi que adoptin l’Acord oportú.
QUART: Facultar a l’Alcaldia per a la gestió i signatura de quants documents
necessaris
CINQUÉ. Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya, Direcció General d’Administració
Local, la constitució de l’Agrupació de Vilajuïga-Pontós, i la creació i classificació
del lloc de treball de Secretaria-Intervenció de l’Agrupació com a classe tercera, i
la destinació de la persona que ocupa el lloc de treball de secretaria a Vilajuïga al
lloc de treball de l’Agrupació.
Debat:
Els regidors expressen que aquest acord ja es va tractar en plens anteriors i va ser
aprovat per tant no hi ha comentaris al respecte.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ I L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA DELS SERVEIS COMPLEMENTARIS ALS SERVEIS SOCIALS
BÀSICS (EXP. X2020000170)
Antecedents de fet.

6

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Considerant la proposta de conveni de delegació de competències dels serveis
complementaris als serveis socials bàsics entre el Consell Comarcal de l’Alt
Empordà i l’Ajuntament 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 d’Alcaldia queda justificada la seva naturalesa administrativa, així
com la seva necessitat i oportunitat.
Vist l’informe d’intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la
subscripció del Conveni, així com sobre l'acreditació en l'expedient que la
constitució del citat conveni no posa en risc la sostenibilitat financera del conjunt
de la Hisenda municipal.
S’ha emès informe jurídic per part de la Secretaria municipal.
El Ple adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de delegació de competències entre el
Consell Comarcal de l’Alt Empordà i l’Ajuntament de Vilajuïga dels serveis
complementaris als serveis socials bàsics.
SEGON. Donar publicitat del citat Conveni al Portal de Transparència de 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.
Debat:
La regidora Roser Ripoll fa una explicació sobre el contingut del conveni, els
objectius, i els continguts del mateix. Indica les problemàtiques que pretén tractar
aquest conveni en relació a les persones grans i les actuacions que s’han portat a
terme fins al moment.
La regidora Joana Cobo indica que ja coneixia aquest projecte i fa una consulta
sobre les aportacions econòmiques del conveni i confirma la despesa que cobrirà
l’Ajuntament consistents en 2.400 € corresponent al programa d’atenció a les
persones de més de 60 anys. Sol·licita informació sobre el contingut d’aquest
programa.
La regidora Roser Ripoll fa una aclariment sobre el contingut d’aquest programa
indicant que consisteix en tallers presencials.
El regidor Joan Aguilar indica que ja coneixia el contingut del conveni i no té
consultes al respecte.
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S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

4. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VILAJUÏGA I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. (EXP. X2020000159)
Antecedents de fet.
Proposta de Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Vilajuïga i el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació,
i l’Ajuntament de Vilajuïga per al desenvolupament del projecte Rumb, el qual
representa una mesura d’atenció educativa addicional en l’etapa de secundària, que
comporta la realització d’activitats pràctiques fora del recinte escolar.
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.
El Ple de l’Ajuntament adopta els següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de
Vilajuïga i el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, mitjançant
el Departament d’Educació, i l’Ajuntament de Vilajuïga per al desenvolupament del
projecte Rumb, el qual representa una mesura d’atenció educativa addicional en
l’etapa de secundària, que comporta la realització d’activitats pràctiques fora del
recinte escolar.
SEGON. Facultar a l’Alcalde a efectuar la pertinent signatura del Conveni que
s’acompanya com annex i quants tràmits siguin precisos en ordre a aconseguir la
plena efectivitat del present acord.
Tercer. Notificar el present acord a el Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya.
Debat:
La regidora Roser Ripoll fa una breu explicació sobre el projecte Rumb objecte del
conveni.
La regidora Joana Cobo vol aclarir que es tracta d’un projecte ja existent que té com a
finalitat d’orientar professionalment joves amb problemes amb els seus estudis i que
l’experiència anterior ha estat molt satisfactòria.
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El regidor Joan Aguilar indica que ja coneix el projecte ja que ja es portava a terme i
està d’acord.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.

5. APROVACIÓ MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL NÚM. 5 GENERAL DE
L’IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES. (EXP.
X2020000191)
Considerant oportú i necessari modificar l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre
construccions, instal·lacions i obres, per tal d’adequar les exempcions i/o bonificacions de
l’esmentat impost.
Vist l'informe de Secretaria de data 15 de maig de 2020, sobre la Legislació aplicable i el
procediment a seguir.
D'acord amb l'atribució de funcions que realitza l'article 21 de la Llei 7/1985, en virtut dels
articles 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local, el Ple de l’Ajuntament adopta els següents acords:
Primer. Aprovar provisionalment la modificació de l'Ordenança Fiscal núm. 5 General de
l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, a fi de modificar, l’article 4, relatiu a
les exempcions, reduccions i bonificacions, amb la redacció que a continuació es recull:
Fixar les següents exempcions i/o bonificacions de l’esmentat impost:
a) Gaudeixen d’exempció d’aquest impost la realització de les construccions, instal·lacions
i obres definides a l’article 100.2 de la LRHL.
b) Podran gaudir d’una bonificació la realització de les construccions, instal·lacions i obres
següents:
1) Una bonificació del 95% a favor de les construccions, instal·lacions i obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials,
culturals, històric artístiques, o de foment del treball o que contemplin l’ús d’energies
alternatives que justifiquin la declaració.
La concessió d’aquesta bonificació correspondrà, prèvia la declaració d’especial interès o
utilitzat municipal, al ple de la corporació i s’acordarà, prèvia sol·licitud de l’interessat,
amb el vot favorable de la majoria simple dels seus membres.
Expressament es declaren d’especial interès i utilitat municipal i per tant gaudiran de la
bonificació del 90% les següents construccions i/o instal·lacions:
- Per circumstàncies socials:
d’ascensors.

destinades a l’eliminació de barreres arquitectòniques, inclosa la instal·lació
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(aluminosis o similar) prèvia justificació mitjançant informe d’organismes competents
(Ajuntament, col·legis oficials, Centre tècnic de Rehabilitació de la Generalitat,...) i sempre
que estiguin destinades a la resolució d’aquesta patologia.
es d’adaptació necessàries per a la instal·lació de contenidors de residus urbans
a l’interior d’edificis d’habitatges unifamiliars o plurifamiliars.
- Per circumstàncies culturals i històric - artístiques:
cis declarats com a béns d’interès local.

textos a la normativa lingüística.
En aquests casos, la concessió de la bonificació establerta es delega a l’alcalde/ssa
president/a. Anualment es donarà compte al Ple de la corporació de les concessions de
bonificacions realitzades per l’Alcaldia.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar un pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el
benefici fiscal.
2) La realització d’obres a favor de les construccions i instal·lacions que afavoreixin les
condicions d’accés i habitabilitat dels discapacitats, podrà gaudir d’una bonificació del
90% en la quota d’aquest impost, prèvia justificació mitjançant informe d’organismes
competents (Ajuntament, col·legis oficials,...) i que s’acrediti la condició de minusvàlid, en
condició legal en grau igual o superior al 33%, mitjançant certificació de l’organisme
competent.
3) La realització d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial de nova planta
gaudirà d’una bonificació del 50%.
4) La realització de construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a
l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar, sempre i quan la seva instal·lació no
sigui obligatòria per imperatiu legal, gaudirà d’un 25% de bonificació.
Quan la bonificació s’apliqui sobre una part de la quota, caldrà aportar un pressupost
parcial desglossat de les construccions, instal·lacions o obres per a les quals es demana el
benefici fiscal.
La sol·licitud de beneficis fiscals s’haurà de realitzar mitjançant instància.
En el supòsit que se sol·liciti abans de l’atorgament de la corresponent llicència, el
subjecte passiu podrà d’aplicar, amb caràcter provisional, la bonificació que al seu parer
escaigui en l’autoliquidació de l’impost. Cas que es denegui la sol·licitud, es practicarà la
corresponent liquidació provisional de l’impost sense la bonificació, amb deducció de la
quantitat ingressada per l’autoliquidació.
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Segon. Sotmetre aquesta Ordenança a informació pública, mitjançant publicació en el
Butlletí Oficial de la Província i tauler d'anuncis de l'Ajuntament, pel termini de trenta dies
perquè es puguin presentar reclamacions o suggeriments oportuns, que seran resoltes
per la Corporació. De no presentar-se reclamacions o suggeriments en l'esmentat termini,
es considerarà aprovada definitivament sense necessitat d'acord exprés pel Ple.
TERCER. Facultar al Sr. Alcalde – President per subscriure els documents relacionats amb
aquest assumpte.
Debat:
L’Alcalde President fa una explicació sobre la modificació d’aquesta ordenança que
consisteix en la inclusió de les bonificacions reconegudes per la normativa i que no
contenia fins ara aquesta ordenança. Indica que s’havia valorat la possibilitat
d’actualitzar l’ICIO però finalment no s’ha fet degut a la situació actual del Covid19 i la crisi econòmica que comporta.
La regidora Joana Cobo indica que fins al moment no es pagava ICIO per obres a
edificis públics igualment, l’Alcalde president li indica que té raó però que no
constava aquest extrem a l’ordenança existent i per aquest motiu es modifica, per
aquest import i d’altres similars i per normalitzar la situació i adaptar-se a la
normativa.
La regidora Joana Cobo fa una consulta sobre la bonificació per edificis declarats
d’interés històric artístics. L’Alcalde president indica que no sap si a l’anterior
mandat es cobrava per aquest fet imposable. La regidora Joana Cobo indica que
les obres de «Ca la Xica» van ser anteriors al seu mandat. Finalment es fa un
aclariment sobre la necessitat de regular aquests aspectes mitjançant l’oportuna
ordenança fiscal.
El regidor Joan Aguilar fa una consulta sobre la diferència entre la bonificació a favor de
construccions que contemplin l’ús d’energies alternatives i la bonificació
per
construccions, instal·lacions i obres que incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic o
elèctric de l’energia solar, ja que li semblen el mateix.
L’Alcalde president aclareix aquest extrem.
S’aprova per unanimitat dels regidors assistents.
6. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 25 DE
MARÇ DE 2020 AL 7 DE MAIG DE 2020, EXCLOSOS EL 88 I 89. (NÚMS.
80 AL 103/2020).

Per part de l’Alcaldia es dona compte dels Decrets dictats en el període següent:
REGISTRE DECRETS D’ALCALDIA 2020
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80 25/03/2020 Aprovació Relació Llocs Treball Secretaria.
81 25/03/2020 Aprovació celebració plens telemàtics.
82 25/03/2020 Aprovació adhesió manifest FMC Coronavirus.
Decret modificació del Registre de les activitats de tractament per fer-hi constar les
83 25/03/2020 gravacions dels plens.
84 25/03/2020 Convocatòria ple extraordinari pel dia 30-03-2020 a les 19:00 h. (exp. X2020000138)
85 30/03/2020 Contracte menor servei de socorrisme de la piscina municipal (X2020000108)
86 31/03/2020 Aprovació nòmines mes de març
87 31/03/2020 Contracte menor servei endoteràpia Ynject (exp. X2020000133)
90 07/04/2020 Contracte menor subministrament material senyalització via pública (X2020000132)
91 08/04/2020 Informació pública Joana Cobo Ortiz pla de tresoreria.
92 09/04/2020 Acceptació donació de llibres de la Sra. Dolors Subirats (X2020000141)
93 15/04/2020 Rescissió conveni punt avui (X2020000161)
94 16/04/2020 Servei de Delegat de protecció de dades. (X20200000165)
95 20/04/2020 Reducció de taxes i impostos degut al COVID 19. (X2020000167)
Llicència inhumació difunt Sr. Josep Antoni Dabau Serra al nínxol 218/2 del Cementiri
96 21/04/2020 Mpal. (Exp. X2020000116)
Concessió administrativa 50 anys del nínxol 218, 2ª boca a Lidia Guitart Dabau. (Exp.
97 21/04/2020 X2020000116)
Llicència inhumació difunt Sr. Jaime Español Sola al nínxol 198/1 del Cementiri Mpal.
98 21/04/2020 (Exp. X2020000110)
99 24/04/2020 Licitació bar piscina municipal.
100 24/04/2020 Protecció legalitat urbanística a la finca del carrer Senglar, 6 (X2020000163)
101 28/04/2020 Aprovació nòmines mes d'abril 2020
102 28/04/2020 Procediment sancionador per abocament incontrolar de residus al Polígon 2 Parcel·la 150
Autorització per realitzar el casal d’estiu 2020 al Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga
103 07/05/2020
(X2020000184)

El Ple es dona per assabentat.
Debat:
L’Alcalde president fa una correcció indicant dos decrets que s’han inclòs per error
a la relació i encara no estan signats. La secretaria interventora també indica que
hi ha un tercer decret amb la mateixa afectació. S’indica que es tractaran al proper
Ple.
El regidor Joan Aguilar pregunta sobre el Decret 87/2020 relatiu al contracte
menor servei endoteràpia, si és preventiu o és pel tractament d’arbres malalts.
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El regidor Simó Colls indica que hi ha diferents arbres afectats per un insecte i que
es tracta d’un tractament per evitar perills per caiguda de branques o similars.
Estem pendents del moment indicat per realitzar el tractament.
El regidor Joan Aguilar pregunta sobre el Decret 90/2020 relatiu al contracte
menor de subministrament de material de senyalització de via pública.
L’Alcalde president indica que es tracta de complementar el material per a la
instal·lació i senyalització de les bandes reductores de velocitat que ja existien.
El regidor Joan Aguilar pregunta sobre el Decret 90/2020 relatiu a la licitació del
bar de la piscina municipal, pregunta sobre la data de licitació ja que s’indicava
que seria al mes de març.
Se li aclareix que fins que s’aixequi l’estat d’alarma no es pot dur a terme la
licitació tot i que s’han avançat tots els tràmits. Així es confirma que ho indica el
decret.
L’Alcalde president indica que la situació del Covid-19 ha estat un repte per tot el
personal de l’Ajuntament i equip de govern per dur a terme la gestió de
l’Ajuntament.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre el Decret 85/2020 relatiu a la contractació
del servei de socorrisme, sobre si ja s’ha dut a terme aquesta contractació.
L’Alcalde president li indica que s’ha dut a terme aquesta contractació tot i que
restem a l’espera de les indicacions de l’aixecament de l’estat d’alarma.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre el Decret 94/2020 relatiu al delegat de
protecció de dades.
L’Alcalde president li indica a quina empresa s’ha encomanat aquest contracte i en
que consisteix.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre el Decret 102/2020 relatiu a un
abocament indegut, sobre si s’ha iniciat sancionador d’ofici o arrel de denúncia.
L’Alcalde president li indica que va haver-hi una queixa i que la situació actual de
la finca presenta molta brutícia i cal garantir la salubritat.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre el tema del casal d’estiu, si ho realitzarà la
mateixa empresa que l’any anterior.
El regidor Simó Colls indica que si tot i que han canviat de nom. També s’han
canviat les condicions del contracte, i en principi tal i com es va explicar a la
reunió celebrada fa dies, hi haurà 3 grups de 10 nens i cal esperar les indicacions
de l’aixecament de l’estat d’alarma per adaptar la realització del casal a la
normativa que en indiquin.
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L’Alcalde president indica el cànon de l’autorització que es superior al dels anys
anteriors i que l’empresa que realitza el casal el pot assumir perfectament.
7. PRECS I PREGUNTES.
La regidora Joana Cobo vol reconèixer la feina de tots/es els/les voluntaris/es que
han prestat la seva ajuda durant el Covid així com de l’equip de govern. Explica
l’oferiment de l’oposició per a col·laborar durant l’estat d’alarma, i que hi ha temes
que no comparteixen així com tampoc una bona part dels veïns segons els hi han
manifestat. Com per exemple, l’establiment de les quotes de l’IBI. L’oposició indica
la problemàtica que suposa per la ciutadania degut a l’estat d’alarma i la situació
econòmica actual haver de fer front a aquestes quotes i que han demanat diversos
ajornaments.
Vol que consti en acte expressament la següent exposició:
«
Primer de tot, voldríem reconèixer la feina de totes les voluntàries i voluntaris, que
estan col·laborant en aquestes últimes setmanes de confinament, afectades per la
crisi sanitària de la Covid-19. Així com als membres de l’equip de govern en la gestió
de l’Ajuntament. Sabem com és de complexe en moments puntuals la seva gestió i
estem convençuts que no ho deu haver estat fàcil.
La mateixa setmana de la declaració de l’estat d’alarma, tots els membres a l’oposició
ens oferim a col·laborar amb vosaltres. En aquests moments i ara, així ho considerem;
l’Ajuntament i oposició hem de ser més còmplices que mai, i fer un parèntesi amb les
nostres diferències. Ara bé, tot i haver volgut ser còmplices amb la totalitat de la
vostra gestió, han hagut fets que no compartim, ni nosaltres, ni una bona part dels
veïns, que així ens ho han manifestat.
El primer punt: La data de pagament de la primera quota de l’IBI.
Aquest fet, Ha creat molta confusió entre els veïns. Perquè el 16 de març, dos dies
després de declarar-se l’estat d’alarma, us demanem per escrit ( ERC+Junts per
Vilajuïga) un ajornament de l’IBI per tres mesos. Per cert, un escrit que mai vau
respondre! Us ho tornem a demanar a la sessió informativa telemàtica del 6 d’abril, i
ens digueu que esteu pendents del que digui Xaloc. I nosaltres us recordem que
l’Ajuntament té l’última paraula i pot canviar la data del venciment.
El 8 d’abril, l’Ajuntament comunica per les xarxes, que la primera quota de l’IBI,
s’ajornarà només 15 dies! És a dir, en lloc de pagar el quinze d’abril es pagaria el 30
d’abril. Evidentment, ja que no es va tenir en compte la nostra recomanació, (els
membres de l’oposició), l’endemà, el dia 9 d’abril, fem un comunicat conjunt, explicant
a la població que no compartim en absolut aquest ajornament “ridícul”. I a més,
expliquem per què considerem que es podia ajornar, a més temps i com fer-ho!
L’Ajuntament disposa d’un fons de diners, que els permet no anar al dia, i per tant
podia aguantar la demora en el cobrament de l’IBI.
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La Diputació de Girona avançarà el 50% del Fons de Cooperació, a causa de la Covid19, per reforçar la liquiditat pressupostària. Pel mateix motiu, la Generalitat també
avançarà el 50% del seu fons. Entre altres accions… Com pactar amb els proveïdors la
facturació i pagament.
I es que per part de l’equip de govern, NO es va tenir en compte la quantitat de
gent que estava afectat per els ERTES i a la data prevista de pagament encara la
gent no hauria cobrat. De fet encara hi ha gent que no ha cobrat…
Bé, poques hores després del nostre comunicat, l’Ajuntament “rectifica” i posa nova
data de pagament de la primera quota de l’IBI, es a dir, en lloc del 30 d’abril , serà
per l’u de juny.
Aquest fet és el que ha confós a la població! Creiem, que no heu estat gens
organitzats per aquesta gestió. Heu donat la sensació d’improvitzar en l’últim
moment, amb el nostre comunicat pel mig… Teníeu el nostre oferiment per fer-ho
conjuntament, i un cop més no ens vau tenir en compte!
Però volem puntualitzar el que més ens preocupa, i es que no vau tenir en
compte la situació laboral i econòmica dels nostres veïns i veïnes.
Abans d’exposar unes preguntes a l’equip de govern, m’agradaria posar en
antecedents a tots els veïns que ens esteu escoltant:
Fa quatre anys, quan entrem al govern de l’Ajuntament, ens trobem amb una
empresa propietària de 15 pisos i 10 cases i amb un deute important amb
l’Ajuntament,” en concepte d’impostos”.
El primer que fem, és reconèixer el deute, amb l’empresa que gestiona els impostos
de l’Ajuntament, es a dir, Xaloc.
La propietat dels 25 habitatges i l’Ajuntament, el novembre del 2016 arribem a un
acord, i es fa un pla de pagament amb una quota fixa a pagar durant cinquanta-cinc
mesos, per import “X”.
El funcionament d’aquests plans de pagament, perquè ho entenem tots, no és com
les quotes que paguem d’un préstec. En el moment que no pagues “una” quota,
automàticament es cancel·la el pla de pagament.
Això que vol dir? Doncs que ens vàrem haver de tornar a trobar, la propietat, Xaloc i
Ajuntament i tornar a fer un altre pla de pagament… I així ho varem fer fins a un
total de 3 plans de pagament.
Us volem avançar, que els grups que estem a l’oposició, ja hem començat a treballar
per intentar modificar aquests plans de pagament que fa Xaloc. Considerem que són
totalment injustos, i posen contínuament en dubte la voluntat de pagar del
contribuent.
Xaloc, fa la seva feina… i ens recomana que l’Ajuntament embargui tots els lloguers
de la gent empadronada en aquestes cases i pisos…
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Xaloc, té milers de contribuents! Ells fan la seva feina i ens han d’assessorar. Però
l’Ajuntament té l’última paraula i si està d’acord o no amb l’actuació de Xaloc!
Mai, vàrem acceptar aquesta proposta, perquè per nosaltres, l’empresa deutora és
un veí del poble, i sabíem que de fer-ho, l’empresa quedaria sense recursos
econòmics, i la veuríem abocada a fer fallida.
Per nosaltres, els que estàvem a govern havíem de ser propers, empàtics, sense
oblidar mai els interessos del poble. I sempre vam tenir clar, que quan algú vol
pagar, se li han de donar totes les facilitats!!!!
Però com ja sabeu, al juny de l’any passat, va haver-hi canvi de govern.
El nou equip de govern, quan entra a l’Ajuntament es troba amb la cancel.lació del
pla de pagament, (i es cancel·la per falta de pagament…) Però sabem que quan algú
no paga es perquè no pot pagar! Hi Ha un munt de motius i l’Ajuntament en aquests
moments ha de ser qui ajudi i no qui executa!!
Així que el nou equip de govern, fa el que li recomana Xaloc, que és embargar una
bona part dels lloguers de les famílies empadronades en aquests 25 habitatges.
En cap moment l’Ajuntament es planteja la situació d’aquesta empresa! Són tants els
lloguers embargats que l’empresa propietària ja no pot cobrar, que està a punt de fer
fallida.
Al mes de febrer, la propietat i el Sr. Alcalde, es varen reunir, i varen quedar entesos
que no embargarien més lloguers i que intentarien poder sobreviure amb els lloguers
que havien quedat lliures d’embargament.
Però malauradament, ja sabem que va passar al mes de març. La Covid-19 ens ha
afectat amb molts aspectes! Aquí parlarem només del tema econòmic!
Varies famílies afectades per Ertes, no han pogut pagar lloguers. Alguns li han de
pagar directament a Xaloc i altres a la propietat. La propietat pot esperar (si es que
abans no fa fallida) i Xaloc, va al darrera del contribuent…. De moment, es veu que
diuen que vagin fent entregues quan puguin. Esperem que siguin pacients i no enviïn
cartes amenaçadores als veïns afectats.
Tot això, està creant un malestar entre ells, doncs veuen perillar que casa seva
potser no serà la seva llar per molt de temps…. I hi ha molta incertesa, i alguna
família ja es planteja marxar de casa seva!!
El que us estic explicant, ho sabem, perquè tenim tota la correspondència que la
propietat ha enviat a l’equip de govern, i no un escrit, ni dos, ni tres, demanant una
trobada per arribar a un nou acord! Inclús una proposta de pla de pagament…. I
això des del mes de març…. El que no tenim és la resposta de l’Ajuntament,
bàsicament perquè no hi ha hagut, ni telefònica ni escrita!
L’Ajuntament ha de mirar pel bé general del poble, i aquest tema ho és! Pot afectar a
25 famílies. Nosaltres, tots els regidors a l’oposició ens vam oferir un cop més, per
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arribar a un acord entre tots! Ho hem intentat per whatsapp d’una manera més
informal i per escrit, oficialment, demanant aquesta trobada!! Oficialment, no tenim
resposta! Sí per whatsapp! Sembla que l’equip de govern no té intencions de fer cap
canvi i deixar-ho com està. Però la nostra pregunta a l’equip de govern, es…. Per què
no han respost a la propietat? Poden imaginar-se com es troba la propietat a davant
d’aquest caos? Que ja ho era abans de la Covid i ara encara ho és més?Així és com el
nou Ajuntament vol ajudar als nostres veïns i veïnes?
No ens val la resposta que durant l’estat d’alarma les administracions no doneu
resposta o no gestioneu expedients! Xaloc almenys, contesta!! I un Ajuntament com
el nostre, també havia d’haver-ho fet!
Ens sorprèn i molt la vostra forma d’actuar! Vosaltres que el tema social us preocupa
tant! I ara teniu a sobre de la taula un tema molt delicat que us demana a crits ajuda
i no doneu resposta!!
I al Sr.Alcalde, dir-li que no entenc per què m’envia un whatsapp el dia 28 d’abril,
dient que la Secretaria li hi havia respost a la propietat i la propietat em diu que no
ha rebut res.
Qui diu la veritat? O que diu mentides?
I per finalitzar, si esteu estudiant una línia d’ajuts socials…. Per què no és possible
fer-ho amb aquesta empresa?»
L’Alcalde president indica que es va aplicar el calendari de Xaloc tot seguint les
indicacions a l’efecte i que demorar aquests pagaments no resulta beneficiós ja
que a final d’any es concentraran imports i la ciutadania patirà la concentració de
diversos deures conjunts i això suposarà molta pressió. Així mateix diverses
persones van declarar la seva voluntat de realitzar els pagaments en termini.
La regidora Joana Cobo discrepa sobre aquesta opinió. Es queixa sobre manca
d’organització i confusió en les diverses informacions que ha anat donant
l’Ajuntament en aquestes dates.
La regidora Paula Pairó indica que s’han donat les informacions a temps i correctes
d’acord amb les indicacions que arribaven per part de Xaloc i altres
administracions i que s’ha fet tot el possible per garantir les informacions.
El regidor Simó Colls també indica que està d’acord amb les declaracions de
l’Alcalde i que compactar tot el pagament en una quota final és contraproduent i
provoca més problemes a l’hora de pagar.
La regidora Joana Cobo discrepa de nou amb les declaracions dels regidors.
L’Alcalde indica que si alguna persona té problemes per fer front al pagament pot
sol·licitar un fraccionament.
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La regidora Joana Cobo fa un resum sobre la situació del deute de l’edifici Creus i
Pujol i un petit històric de les tramitacions que es van seguir durant l’anterior
mandat per trobar una solució. Creu que cal donar totes les facilitats possibles per
tal que l’empresa pugui fer front al pagament i no troba que la solució de Xaloc
sigui la més adient. Segons la regidora Joana l’embargament de lloguers comporta
que l’empresa no pugui fer front al pagament del deute, i se li ha afegit el tema
del Covid. Mostra la seva preocupació per si Xaloc pressiona als llogaters que no
puguin fer front al pagament de lloguers per la situació econòmica. Creu que
l’Ajuntament ha de trobar una solució.
També indica que ni l’Ajuntament ni la secretaria ha respòs les demandes de
l’empresa per poder trobar una solució.
En primer lloc la secretaria indica que personalment ha parlat en diverses ocasions
amb la senyora que representa la societat tant per telèfon com per correu
electrònic. En segon lloc s’ha indicat a la interessada que cal que realitzi les
tramitacions per registre d’entada, en aquests moments se l’ha atès per la situació
excepcional però no és el funcionament correcte.
La regidora Joana Cobo insisteix en que l’empresa encara no té resposta per part
de l’equip de govern.
Sorgeix una discussió entre l’equip de govern i ERC per l’ incompliment dels
diversos plans de pagament que s’han realitzat i s’han incomplert fins al moment.
Es realitza un aclariment jurídic a la ciutadania per tal que quedi clar que el deute
és personalíssim de l’empresa i no dels llogaters.
La regidora Joana Cobo insisteix que cal buscar una solució per col·laborar amb
aquesta empresa i que pugui assumir aquest deute i que Xaloc no és la millor
solució. Mostra la seva preocupació pel futur d’aquest immoble a l’entrada del
poble i el seu possible abandonament.
La regidora Joana Cobo expressa el problema d’incivisme amb els excrements dels
gossos. L’Alcalde li indica que traslladarà aquesta incidència a la brigada municipal
i expressa el problema de l’ incivisme i fa una crida a la ciutadania.
La regidora Joana Cobo expressa que té queixes referents al carrer del Sol per la
problemàtica de circulació. L’Alcalde indica que hi ha tres problemes en aquest
carrer, les obres de l’entrada que no es van executar adequadament, en segon lloc
l’estacionament dels vehicles que provoca falta d’espai al carrer i tercer l’ocupació
de via pública que s’està realitzant per les obres. Comenta que caldrà que el tècnic
municipal aixequi acta per solventar el problema.
La regidora Joana Cobo pregunta sobre com està el tema de la llar d’infants, si
obrirà aquest estiu com està el tema del personal .... La regidora Roser Ripoll li
informa que actualment la llar està tancada, que s’ha fet una enquesta als pares i
només una família estava interessada en que el seu infant assistís i per tant s’ha
decidit no obrir aquest estiu. Pel tema del personal, i degut a que actualment no
es cobren quotes ja que no es realitza el servei, i aquest personal tenia possibilitat
de rescindir el contracte per la tipologia del mateix, una de les persones ha
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expressat la seva voluntat de rescindir el contracte. S’està treballant per obrir amb
normalitat al mes de setembre d’acord amb les indicacions que es vagin reben
referent a la normativa a aplicar per l’aixecament de l’estat d’alarma.
La regidora Joana Cobo pregunta si tenim informació sobre la quantitat de nens
que es matricularan al proper curs. La regidora Roser Ripoll li aclareix aquest
extrem i li indica que possiblement seran uns 10 nens.
L’Alcalde indica que les treballadores han estat realitzant teletreball i també que la
llar d’infants es deficitària. La regidora Joana Cobo pregunta si degut a l’aportació
de Grifols es donarà alguna beca al proper curs. La regidora Roser Ripoll indica
que la llar es molt deficitària i l’aportació fa front a una part d’aquest dèficit, no
servirà per donar beques però tampoc no es pujaran els preus de la llar.
La regidora Joana Cobo comenta que coneix que la llar d’infants es deficitària però
que hi ha famílies que tenen dificultats per fer front al pagament. La regidora
Roser Ripoll indica que cap família ha demanat fins al moment ajudes en aquest
sentit.
El regidor Joan Aguilar vol agrair en primer lloc la col·laboració de la ciutadania
durant la pandèmia respectant el confinament i al personal municipal i sanitari
l’esforç realitzat. Pregunta sobre el decret per aturar les obres d’instal·lació de
fibra òptica en estat d’alarma i si s’ha aixecat aquesta aturada.
Se li indica que va ser decisió de l’Estat durant l’estat d’alarma l’aturada de totes
les obres no estipulades com a serveis essencials i que un cop aixecada aquesta
prohibició per part de l’Estat, s’entén l’aixecament de qualsevol prohibició per
realitzar obres.
El regidor Joan Aguilar indica que té diverses queixes sobre la cobertura de
Telefònica a la població i que aquesta va a pitjor. L’Alcalde li indica que s’han
posat en contacte amb l’empresa i que li han confirmat aquesta problemàtica.
L’empresa va dir que realitzaria un estudi de cobertura per trobar una solució i fins
al moment no s’han pronunciat al respecte. L’equip de govern expressa el seu
malestar en aquest sentit. La regidora Joana indica que faria falta una antena que
val molts diners i caldria posar-se en contacte amb altres poblacions veïnes per
trobar una solució.
El regidor Joan Aguilar comenta que la fibra òptica havia de seguir el traçat del
coure i es veu que no s’està respectant. L’Alcalde indica que Movistar va indicar
que per passar per les canalitzacions caldria permisos dels quals no disposen i a
posterior Adamo no va mostrar problemes en utilitzar aquestes canalitzacions.
S’expressa que l’equip de govern i els tècnics municipals estan al corrent i que
estan treballant per tal de respectar les canalitzacions existents.
El regidor Joan Aguilar pregunta si aquest estiu vindran els bombers i on s’instal·laran.
L’Alcalde indica que aquest tema està en tràmit però que s’han mantingut converses amb
el director del Parc i que amb l’aixecament de l’estat d’alarma es tractarà aquest tema.
Fins al moment tot i l’oferiment de les instal·lacions no tenim confirmació. S’indica que
actualment s’estan realitzant treballs de les franges contra incendis.
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El regidor Joan Aguilar pregunta sobre l’estat de la gespa de la piscina municipal que es
troba en mal estat. L’Alcalde aclareix que es a causa del robatori del sistema de rec. Es
comenten els diversos robatoris que ha patit la piscina municipal i els problemes que
comporta. S’està treballant amb l’asseguradora el pagament d’aquests sinistres. El regidor
Joan Aguilar pregunta si això suposarà que no es pugui obrir la piscina. Se li indica que no
ja que la maquinària no ha estat afectada.
El regidor Joan Aguilar comenta els treballs realitzats a diversos camins. L’Alcalde
comenta que s’han realitzat feines a diversos camins i que properament s’acabaran les
feines a altres camins afectats i que si tenen coneixement d’alguna incidència ho
comuniquin per poder prendre les mesures oportunes.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s’aixeca
la sessió, a les 21:24 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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