AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DEL DIA 25 DE NOVEMBRE DE 2019.
Identificació de la sessió
Núm.: 10/2019
Caràcter: ordinària
Data: 25 de novembre de 2019
Horari: de 19:00h a 20.00h
Lloc: Saló de sessions de l’Ajuntament de Vilajuïga
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)
Sr. Narcís Brugat Ras (ERC)
Sr. Joan Aguilar Destart (JxV)
Secretari Interventor comissionat pel servei d’assistència de XALOC
Sr. Marià Vilarnau Massa
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 :
Desenvolupament de la sessió i acords.
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DEL PLE: ORDINARI DE DATA
5-09-2019 (EXP. X2019000345), I EXTRAORDINARI DE DATA 21-102019 (EXP. X2019000394).
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2. APROVACIÓ

DE

CORPORACIÓ

EN

NOMENAMENT
L’ÒRGAN

DELS

COL.LEGIAT

REPRESENTANTS
COMPETÈNCIA

DE
DEL

LA
PLE:

ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME. (X2019000268)
3. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020, I
MODIFICACIÓ

DE

LA

RELACIÓ

DE

LLOCS

DE

TREBALL.

(EXP.

X2019000428)
4. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS
ESPORTIVES DEL MUNICIPI. (EXP. X2019000429)
5. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 26
D’AGOST DE 2019 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2019. (NÚMS. 234 AL
304/2019).
6. DONAR COMPTES DE DIVERSOS INFORMES D’INTERVENCIÓ.
7. PRECS I PREGUNTES.
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DEL PLE: ORDINÀRIA DE DATA 509-2019 (EXP. X2019000345), I EXTRAORDINÀRIA DE DATA 21-10-2019 (EXP.
X2019000394).
Vistes les actes de les sessions ordinària de data 5 de setembre de 2019 i extraordinària
de data 21 d’octubre de 2019, els Srs. Regidors manifesten que no tenen res a comentar i
sotmesa a votació la seva aprovació son aprovades amb el vot favorable dels
regidors assistents, i amb l’abstenció de la regidora Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC) i
del regidor Sr. Joan Aguilar Destart (JxV).
2. APROVACIÓ DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA CORPORACIÓ
EN L’ÒRGAN COL.LEGIAT COMPETÈNCIA DEL PLE: ASSOCIACIÓ EMPORDÀ
TURISME. (X2019000268)
Antecedents de fet.
1. Constituït el nou Ajuntament el 15 de juny de 2019, com a conseqüència de les
eleccions locals convocades pel Reial Decret 209/2019, de 1 d’abril, i celebrades el 26 de
maig de 2019.
2. Atès l’acord de Ple de l’Ajuntament de data 9 de juliol de 2019, en el qual es van
nomenar els representants de la Corporació en diferents òrgans col·legiats que són de
competència del Ple.
Fonaments de dret.
L’article 38.c) del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats
locals, aprovat pel Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.
Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament aprova els següents acords:
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Primer. Nomenar representant de la Corporació a l’Associació Empordà Turisme la
regidora Sra. Paula Pairó Cortada, i suplent l’Alcalde Sr. Francesc Xavier LLorente
Cabratosa.
Segon. Notificar aquest acord als interessats.
Tercer. Comunicar aquest acord a l’òrgan esmentat, i difondre el contingut d’aquest, de
conformitat amb el principi de transparència, mitjançant la seva publicació actualitzada i
permanent a la seu electrònica municipal, en compliment del que disposa la Llei 19/2013,
de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern i la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Presenta i llegeix la proposta l’Alcalde, sense que hi hagi més intervencions s’aprova la
proposta per unanimitat dels assistents, que representen la majoria absoluta
dels membres del Ple.
3. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020,
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (EXP. X2019000428)

I

Antecedents.
L’Alcalde – President de l’Ajuntament de Vilajuïga ha elaborat el pressupost per a l’exercici
2020.
Secretaria - Intervenció de l’Ajuntament ha emès els informes favorables que figuren a
l’expedient.
El pressupost conté la documentació i els annexos previstos al Reial decret legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals.
Fonaments de dret.
En la tramitació dels pressupostos s’han seguit els requisits exigits per la legislació
vigent i els òrgans competents han proposat prèviament els pressupostos
dels
organismes i empreses que l’integren, conformement als seus estatuts o al document
fundacional.
La tramitació i aprovació del pressupost s’ha de fer de conformitat amb els articles 162 a
171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la
Llei reguladora de les Hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i els articles 11 i
següents de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera.
Resolució:
Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament aprova els següents acords:

3

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Primer. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici de 2020 d’acord amb
l’objectiu d’estabilitat pressupostària, la regla de la despesa i l’objectiu del deute públic; el
qual, figura als annexos del corresponent expedient.
Segon. Aprovar la plantilla de personal que consta a l’expedient.
Tercer. Aprovar inicialment la modificació de la Relació de Llocs de Treball d’aquest
Ajuntament, amb el text que figura en l’expedient.
Quart. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Cinquè. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial
de la Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils,
durant el qual els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Sisè. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es
produeixen reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor
en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la
Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases de règim local, i l’article 169 del Reial
decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les Hisendes locals. Així mateix la modificació de la relació de llocs de treball es
considerarà definitivament aprovada si durant el citat termini no s’haguessin presentat
reclamacions; en cas contrari, el Ple disposarà del termini d’un mes per resoldre-les.
Setè. Una vegada aprovada definitivament la modificació, la Relació de Llocs de Treball es
publicarà integrament en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i en Butlletí Oficial
de la Província i es remetrà una còpia d’aquesta a l’Administració de l’Estat i al
Departament de Governació de la Generalitat.
Presenta i llegeix la proposta d’Alcalde, i després del debat, s’aprova la proposta amb
5 vots a favor dels membres del grup de APV, que representen la majoria
absoluta dels membres del Ple , i quatre vots en contra dels membres dels
grups ERC i JXV .
Debat: L’alcalde fa una exposició prèvia que la situació actual en què l’Ajuntament no
disposa de secretaria intervenció suposa una dificultat molt important. Tot i així, i malgrat
les dificultats, s’ha intentat fer tota la tramitació amb el màxim de temps possible per
facilitar la informació als membres de la corporació, als qui demana comprensió.
Les línies generals del pressupost del 2020, tal i com es va explicar a la jornada de
participació ciutadana, sembla inevitable que en l’exercici 2019 no compliran regla de
despesa i caldrà aprovar un pla econòmic financer per l’any 2020. Això pot limitar el nivell
inversor del municipi, almenys durant els primers dos anys de mandat.
Com que s’ha utilitzat romanent per finançar inversions els primers càlculs porten a què
s’incomplirà aquesta regla.
El pressupost 2020 pensa que estarà destinat a la planificació del mandat, entre ells pla
de promoció econòmica, pla de cohesió, pla de mobilitat, pla de joventut, gent gran... que
requereixen de l’assessoria específica per a la seva redacció.
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S’ha dotat també una aplicació d’ajuts socials pendents de definir a través de les bases
corresponents. La idea és atendre necessitat que no estiguin cobertes per altres
organismes.
La ciutadania està preocupada pel manteniment i neteja de la via pública. Cal donar un
impuls en aquest aspecte i per això han ampliat en 10.000 euros els manteniments, més
50.000 euros a través d’inversions.
Hi ha una aplicació de 20.000 euros a edificacions esportives pensant en la piscina
municipal, per ampliar els locals actuals, ja que els espais actuals no compleixen
normativa vigent.
La regidora Sra. Joana Cobo exposa que reconforta veure que quan estàs dins el govern
les coses no són tant fàcils com semblen des de fora. Exposa que quan el seu govern es
va trobar en una situació similar no varen trobar la complicitat de l’actual grup que està al
govern.
Pregunta perquè s’ha ampliat la partida d’ingressos de plusvàlues.
Pregunta perquè l’ICIO també s’ha augmentat lleugerament.
L’Alcalde respon que s’ha fet un càlcul comparatiu amb l’any anterior i s’ha fet un promig.
Pregunta per un augment a l’aplicació de la previsió de la Llar d’infants de 13.000 a
20.000.
L’Alcalde diu que respon a un increment del nombre d’alumnes ja matriculats.
Pregunta per l’increment previst a l’ocupació del domini públic per empreses
subministradores.
L’alcalde diu que en comparació amb l’any passat s’ha fet un càlcul estimatiu.
La regidora pregunta en relació a la taxa de la piscina, que s’ha disminuït l’import previst.
L’alcalde exposa que s’ha reduït perquè la recaptació obtinguda l’any 2019 s’ha reduït
també.
En relació a les transferències corrents s’ha incrementat la previsió de subvencions de la
Diputació.
L’alcalde exposa que, sense abandonar la prudència, han volgut ser més realistes i s’han
inclòs subvencions que estaven al 100% segurs que s’havien de sol·licitar i s’han inclòs.
En relació a les despeses s’ha fet una previsió d’increment de despesa de personal en
matèria de la secretaria i l’arquitecte.
L’alcalde respon que s’ha previst la jornada de secretaria al 100% de jornada i la
incorporació d’un arquitecte al 15% de jornada, i per això s’incrementa el pressupost.
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En el capítol 2 es fa un increment a la partida de vies públiques, la regidora en pregunta
el motiu.
Respon l’alcalde que és per millorar la neteja viària. Estan estudiant diversos formules per
millorar. Una d’elles és l’adquisició d’una màquina netejadora ja sigui directament o via
rènting. S’ha demanat pressupostos a empreses per comparar neteja manual i
mecanitzada.
La regidora fa un resum de diferents despeses que s’han anat reduint conseqüència de
diferents actuacions ja iniciades en anys anteriors.
L’alcalde diu que en el capítol 4 s’ha dotat una aplicació per finançar la col·laboració amb
el Consell Comarcal i el Consorci vies verdes per realitzar actuacions en el municipi, que
està cofinançada per la UE.
La regidora pregunta per les subvencions per a les entitats esportives i a l’associació
bigotis.
L’alcalde respon en relació a la subvenció a l’associació bigotis, indicant que malgrat és un
tema passional, l’Ajuntament té una obligació en relació amb control de les colònies de
gats. En altres municipis hi ha un règim de col·laboració entre entitats privades i
l’Ajuntament per tal de gestionar la protecció dels felins per vetllar pel seu benestar però
també per fer un control de les seves poblacions.
La regidora diu que no es tracta que els voluntaris de l’associació facin una pressió a
l’ajuntament perquè no estigui exercint les seves competències sinó que tenen una
voluntat molt col·laboradora.
Un dels objectius compartit per tots és que durant el període de campanyes
d’esterilització es puguin capturar i esterilitzar el màxim nombre d’animals.
El regidor Sr. Simó Colls exposa que l’aplicació de la colla gegantera conté un error de 30
euros que cal incrementar. En relació a les entitats esportives s’exposa que es vol aprovar
unes bases de subvencions i que històricament s’havien donat 500 euros a totes les
entitats.
La regidora exposa que quan varen entrar només es donava subvenció al futbol, al llarg
del mandat ho varen regularitzat a totes les entitats fins l’últim any es va ampliar a 1.000
euros per entitat.
El regidor Simó Colls exposa que s’ha reduït l’import de l’aportació a 500 euros per entitat,
ampliable si hi ha entitats que no ho demanen i es poden redistribuir els diners, que
hauran de justificar adequadament.
La regidora pregunta pel capítol d’inversions.
En relació a les inversions l’alcalde exposa que s’ha d’estudiar la possibilitat de l’ampliació
i començaran a fer un projecte. Per l’any 2020 volen fer un pla d’inversions al municipi
que es puguin dimensionar econòmicament. La intenció és fer un procés de participació
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ciutadana que permeti prioritzar els projecte que es volen fer els proper anys. És per
aquest motiu que el capítol d’inversions es ambigu.
El regidor Joan Aguilar exposa que hi havia una línia d’esportistes d’èlit que anava lligada
a la subvenció de la Diputació.
El regidor Simó Colls diu que hi ha una previsió per en Pau Coll Turrà, perquè els altres
atletes han deixat de realitzar aquesta activitat.
En la partida de parcs i jardins que s’incrementa 6.000 euros, pregunta el motiu.
L’alcalde exposa que s’ha comparat amb l’exercici 2019 i segons les previsions sembla que
la partida d’aquest any anirà una mica justa i pel 2020 cal ampliar-la.
La regidora Joana Cobo manifesta el següent en relació a la valoració del pressupost de
2020, en representació del Grup d’ERC:
Valorem molt positivament, la continuïtat d’alguns dels nostres projectes que no vàrem
tenir temps d’acabar i d’altres que s’havien de fer per fases.
El pressupost que avui s’aprovarà, el considerem molt semblant al de l’anterior mandat,
amb l’excepció del sou que no cobrarà el Sr. Alcalde. Podem afegir que és un pressupost
més SOCIAL, ( heu destinat 3.000 € ) però caldrà veure encara el desenvolupament
d’aquests ajuts.
Però també hem de dir que ha estat tota una sorpresa trobar-nos amb un pressupost
SUPERIOR al de l’any passat. I parlem de 69.548,26 €.
PLA D’AJUST
Any rere any, us vàreu queixar que el pressupost estava “inflat” i calia fer un pla d’ajust …
i quan us referíeu a un pla d’ajust, era a fer un control de despeses, amb la finalitat
d’abaixar el pressupost i així poder baixar l’IBI ….
….heu tingut l’oportunitat de fer el vostre pla d’ajust. Per què no l’heu fet? Al contrari!!!
Heu apujat el pressupost cap a 70.000 €
Inclús en el vostre programa electoral, dèieu:

“…Si aconseguim reduir 32.000 € de despeses podem triar entre abaixar l’IBI al 0’55% o
millorar les condicions de vida del poble amb inversions. HO DECIDIREM CONSULTANT
ELS VEÏNS!!!

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Hem de dir, que ens ha faltat la participació ciutadana. De fet fa unes setmanes, el grup
d’ERC, va presentar una proposta d’inversions i treballs per incloure al pressupost 2020 o
bé per tenir-les en compte al fer la consulta popular.
De veritat, que ho esperàvem! I no només nosaltres! La gent que us va votar, també.
PROMOCIÓ ECONÒMICA
No trobem la partida de promoció econòmica? A quina partida l’heu posat?
Ens dèieu a nosaltres que havíem de buscar altres vies de promoció econòmica del nostre
municipi. Que només pensàvem amb l’IBI… Que calia buscar altres fonts d’ingressos … Ja
sabeu que fareu aquest any? Ens deixarà diners???? Perquè d’això es tracta!!!!
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REVISIO CADASTRAL
Revisió cadastral. L’Heu demanat a Cadastre????? També, ens ho demanàveu…. En els
últims 4 anys, 2 cops es va baixar…. Però no en teníeu prou!!!! Nosaltres tampoc!!!! Clar
que ens hagués agradat que el baixessin més el valor cadastral….Però a vegades hi ha
coses que no depèn de l’Ajuntament.
Entenem que falta una de les figures principals a l’Ajuntament, que és la del SecretariInterventor, i pot dificultar la gestió del dia a dia. Però en aquest cas, no pot ser excusa,
perquè el pressupost de l’Ajuntament, tots el coneixem perfectament. Heu tingut quatre
anys per estudiar-lo.
ASSOCIACIONS I ENTITATS ESPORTIVES.
No estem d’acord, amb el tracte a les associacions i entitats esportives. Només tenim
quatre entitats al poble, i son gent apassionada a l’esport que atrets per aquesta afició,
han fet del nostre poble un referent en el món esportiu. Gent que hi dedica moltes hores
del seu temps lliure, que hi perden hores de dedicació als seus fills, a la seva família i a sí
mateixos,i ara l’Ajuntament els “hi complicarà la vida” un xic més, amb papers i més
papers per poder accedir a una subvenció “modesta”. Però el que més ha molestat es que
sembla que a part de complir amb els requisits exigits, aquestes associacions i entitats
sembla que estaran en deute amb l’Ajuntament i hauran de correspondre amb “treballs
voluntaris”, tot i que aquest últim punt no estigui escrit enlloc.
Per tant, queda clar, que per tot el exposat, el grup municipal d’ERC, votarà en contra
dels pressupostos del 2020.
Tot seguit el regidor Sr. Joan Aguilar manifesta votarà en contra del pressupost
bàsicament pels motius següents: la primera és que no hi ha hagut participació ni dels
altres grups ni tampoc de la ciutadania, i la segona és que tampoc està d’acord amb la
dotació de les entitats esportives.
L’alcalde manifesta la seva disconformitat amb les al·legacions formulades pels grups de
l’oposició i fa un raonament dels motius.
El regidor Sr. Simó Colls exposa que els diners no són la única manera d’ajudar a les
entitats del municipi, i que cal un suport de l’Ajuntament posant-se al capdavant i ajudar
promoure les activitats que porten a terme. Es tracta de diners públics que no es poden
anar regalant.
La regidora Sra. Paula Pairó exposa que és la primera vegada que hi ha una regidora de
participació ciutadana i que tot i no ser excusa, la situació actual sense secretaria
intervenció. Que amb 4 o 5 mesos que porten al govern s’han portat a terme molts actes
de participació dels veïns. Que a partir de l’inici d’any s’iniciarà el projecte de
pressupostos participatius per tal que els veïns puguin decidir on destinar una part dels
diners.
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4. APROVACIÓ BASES REGULADORES DE LES SUBVENCIONS A ENTITATS
ESPORTIVES DEL MUNICIPI. (EXP. X2019000429)
Relació de fets
L’Ajuntament de Vilajuïga no disposa de pla estratègic de subvencions aprovat pel Ple, no
obstant, històricament s’han atorgat subvencions a diferents entitats esportives, culturals,
festives i socials per tal de promoure activitats d’interès públic del municipi. En aquest
sentit, una de les actuacions de foment que porta a terme l’Ajuntament és l’atorgament
de subvencions a entitats esportives per tal de promoure l’esport entre els veïns,
especialment entre els més joves.
En aquest sentit, el govern municipal ha elaborat una proposta de bases de subvencions
per subvencionar a totes les entitats esportives del municipi que portin a terme les
activitats esmentades a l’objecte de la convocatòria.

Fonaments de dret
Vistes les bases reguladores per l’atorgament de subvencions a entitats esportives del
municipi de Vilajuïga que consten a l’expedient número X2019000429.
D’acord amb l’article 17.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Atès que l’aprovació de les ordenances municipals és una competència atribuïda al Ple de
la corporació amb caràcter indelegable, a tenor dels articles 22.2.d) i 23.2.b) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
El procediment d’aprovació de les ordenances locals n’exigeix l’aprovació inicial, la
submissió a informació pública, la concessió d’audiència als interessats i l’aprovació
definitiva amb la publicació posterior del text íntegre;
L’aprovació de les bases només requereix l’aprovació per la majoria simple, sense que
calguin quòrums qualificats, per aplicació de l’article 47 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
Atès que l’article 178 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 disposa que les ordenances
s’entendran aprovades definitivament amb caràcter automàtic si no s’hi presenta cap
reclamació ni al·legació durant la informació pública i l’audiència als interessats
subsegüent a l’aprovació inicial;
Per tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament aprova els següents acords:

Primer.- Aprovar inicialment les bases reguladores de les subvencions a entitats
esportives del municipi, segons el text que consta a l’expedient número X2019000429.
Segon.- Sotmetre a informació pública els presents acords i el text de l’Ordenança pel
termini mínim de trenta dies, a fi que s’hi puguin presentar al·legacions i reclamacions,
mitjançant la inserció dels anuncis corresponents al Butlletí Oficial de la província, al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya, al diari El Punt i al tauler d’edictes de l’Ajuntament.
El termini d’informació pública començarà a comptar des del dia de la publicació de
l’Anunci al BOP.
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Tercer.- Disposar que, si no s’hi formula cap al·legació ni reclamació durant el termini
d’informació pública i d’audiència als interessats, l’Ordenança que ara s’aprova inicialment
quedarà aprovada definitivament sense necessitat de cap tràmit ulterior, i es procedirà
directament a la publicació.
Presenta i llegeix la proposta d’Alcalde, i després del debat, s’aprova la proposta amb
5 vots a favor dels membres del grup de APV, que representen la majoria
absoluta dels membres del Ple , i quatre vots en contra dels membres dels
grups ERC i JXV .
Debat: El regidor Sr. Simó Colls fa un resum de la proposta d’ordenança reguladora de
les subvencions. S’atorga la subvenció prevista a totes les entitats, instant a què
acompanyin una memòria d’activitat i una relació de factures.
5. DONAR COMPTES DELS DECRETS D’ALCALDIA DICTATS DES DEL 26 D’AGOST
DE 2019 AL 15 DE NOVEMBRE DE 2019. (NÚMS. 234 AL 304/2019)
Per part de l’Alcaldia es dona compte dels Decrets dictats en el període següent:
234 26/08/2019 Certificat urbanístic Montserrat Pous Matas (Exp. 9999-000031-19)
CEDIR amb caràcter gratuït al grup polític d’ERC de Vilajuïga, el despatx de la segona planta de
235 27/08/2019 l’edifici de l’Ajuntament, situat al C/ Sant Sebastià, 39 d’aquesta població, per destinar-lo a
l’activitat pròpia de treball del grup polític d’ERC.
236 28/08/2019 Convocatòria de ple ordinari del dia 5 de setembre de 2019 a les 7 del vespre. (X2019000345)
237 29/08/2019 Aprovació nòmines mes d'agost
238 29/08/2019 Designació de Secretària Accidental a Silvia Nadal Martínez
Atorgament llicència d'inhumació difunt Sr. José Sanesteban Vidal al nínxol 242/2 i col·locació
239 03/09/2019
d'una làpida. (X2019000352)
Autorització ús sala entitats per reunions periòdiques els dimarts, fins el 31 de desembre de 2019
240 03/09/2019
(Exp. 9999-000349-2019)
Autorització ús centre cultural i esportiu per fer classes basquet curs 2019 - 2020 (Exp. 9999241 03/09/2019
000348-2019)
Autorització col·locació làpida al nínxol 242, 2ª boca del cementiri, difunt cendres José Sanesteban
242 03/09/2019
Vidal. (X2019000352)
Atorgament llicència d'inhumació difunt Sr. Pedro Malirach Arché al nínxol 49/2 del
243 03/09/2019
cementiri.(X2019000353)
244 09/09/2019 Autorització ús Sala Entitats per reunions Assemblea per Vilajuïga (Exp. 9999-000237-2019)
245 09/09/2019 Contractació nova web municipal (Exp. 9999-000358-2019)
Ordre d’execució per condicions inadequades de seguretat, salubritat o ornament públic de la
246 09/09/2019
finca del carrer Mendizábal núm. 10 (Exp. 9999-000321-2019)
Concessió llicència per conducció i tinença d'un gos potencialment perillós, raça rottweiler, al Sr.
247 12/09/2019
Salvador Montellano Sánchez. (Exp. X2019000317)
Autorització ús centre cultural i esportiu per celebrar 1r trofeu de patinatge els dies 7 i 8 de
248 13/09/2019
desembre 2019 (Exp. 9999-000024-2019)
Autorització ús sala actes centre cívic per reunió informativa del club ciclista Vilajuïga el 18 de
249 16/06/2019
setembre de 2019 (Exp. 9999-000365-2019)
Autorització ús espai joves per assaig colla gegantera de Vilajuïga de setembre 2019 al juliol de
250 17/09/2019
2020 (Exp. 9999-000354-2019)
10
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251 17/09/2019
252 18/09/2019
253 18/09/2019
254 18/09/2019
255 20/09/2019
256 20/09/2019
257 23/09/2019
258 26/09/2019
259 27/09/2019
260 30/09/2019
261 02/10/2019
262 02/10/2019
263 02/10/2019
264 03/10/2019
265 07/10/2019
266 07/10/2019
267 07/10/2019
268 10/10/2019
269 14/10/2019
270 14/10/2019
271 14/10/2019
272 15/10/2019
273 15/10/2019
274 15/10/2019
275 15/10/2019
276 15/10/2019
277 16/10/2019
278 15/10/2019

Autorització ús furgoneta municipal per transportat els gegants als actes de la colla gegantera de
Vilajuïga (Exp. 9999-000355-2019)
Atorgament llicència obres per reforma interior a l'habitatge del C. Almogàvers núm. 6 (Exp.
E9999-000308-2019)
Atorgament llicència obres per reforma interior a l'habitatge de la Ctra. Sant Pere de Rodes núm.
23 (Exp. E9999-000300-2019)
Certificat urbanístic de la finca del Pol 4 Parc 33 (Exp. 9999-000299-2019)
Autorització ús taller Casal de la Gent Gran per fer un taller de costura els dijous, del 26 setembre
2019 al 30 de juliol 2020 (Exp. 9999-000362-2019)
Certificat urbanístic de la finca de la Ctra Sant Pere de Rodes núm 6 (Exp. 9999-000340-2019)
Certificat urbanístic de la finca del carrer Camí de Quermançó núm. 1 (Exp. 9999-000359-2019)
Autorització ús biblioteca per reunió Assemblea per Vilajuïga el 28 de setembre 2019 (Exp. 9999000375-2019)
Aprovació nòmines mes de setembre de 2019
Aprovació comunicació JEZ dels carrers per penjar cartells, i locals on fer actes de campanya pels
partits en les properes eleccions generals del dia 10-11-2019. (Exp. X2019000384)
Certificat urbanístic de la finca del C. Verema núm 4 (Exp. 9999-000342-2019)
Autorització prohibir l'estacionament al carrer Sant Sebastià el dia 26 de setembre de 2019 (Exp.
9999-000369-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per celebrar dinar i quina del Club Ciclista Vilajuïga el 21
de desembre (Exp. 9999-000364-23019)
Contractant a la Sra. Olga Carbonell per portar el sinistre de la farola entrada Passeig Catalunya
dia 17/09/2019. (X2019000385)
Nova convocatòria per proveir lloc treball secretaria - intervenció mitjançant nomenament interí,
s'aproven noves bases i la convocatòria. (Exp. X2019000386)
Decret aprovant acta JGL anterior de data 5-09-2019.
Decret aprovant factures registrades del dia 1/01/2019 al 30/09/2019 (Llistat 9/2019), de la 644 a
la 702/2019, exceptuant la 672/2019 de Ampurdan-Bus, S.L., i el llistat d'abonaments 3/2019, els
núms. 9 i 10/2019.
Atorgament llicència d'inhumació difunta Sra. Ana Diumenge Marquès al nínxol 240/3 del
cementiri. (X2019000387)
Llicència segregació finca del Pol 4 Parc 15 i 16 (Exp. 9999-000360-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per classes de ciclisme els dimecres i divendres en cas de
pluja o tramuntana (Exp. 9999-000366-23019)
Donant de baixa el gual del carrer Oïdium núm. 1 a nom de la Sra. Rosa Perals Comps.
(X2019000391)
Renúncia de la Sra. Maria Pavon Pacheco i canvi de nom dels nínxols 248/1,2,3 a favor del Sr.
Rafael Ramírez Pereila. (X2019000393)
Autorització ús sala actes del centre cívic per xerrada Any Sant de St Pere de Rodes el 26 octubre
de 2019 (Exp. 9999-000377-2019)
Conformitat comunicació prèvia obres a la carretera Roses km 9,1 (Exp. 9999-0000378-2019)
Decret convocatòria ple extraordinari pel dia 21 d'octubre de 2019 a les 7 del vespre.
(X2019000394)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Pere Serra, 24 (Exp. 9999-0000381-2019)
Ordre execució per condicions inadequades de seguretat, salubritat o ornament públic al Passeig
de Pau núm. 15 (Exp. 9999-000315-2019)
Aprovar les bases i la convocatòria de selecció de personal d'un Dinamitzador cultural i agent cívic
en contracte de pràctiques subvencionat per el programa de garantia juvenil del Servei
11
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279 23/10/2019
280 25/10/2019
281 25/10/2019
282 25/10/2019
283 25/10/2019
284 28/10/2019
285 28/10/2019
286 29/10/2019
287 29/10/2019
288 04/11/2019
289 04/11/2019
290 04/11/2019
291 04/11/2019
292 06/11/2019
293 06/11/2019
294 06/11/2019
295 08/11/2019
296 08/11/2019
297 11/11/2019
298 11/11/2019
299 12/11/2019

300 12/11/2019
301 13/11/2019
302 13/11/2019
303 15/11/2019
304 15/11/2019

d'Ocupació de Catalunya
Contractació obra substitució lluminària existent del pavelló esportiu municipal
Autorització ús sala actes del centre cívic per xerrada de cohabitatge el 9 novembre de 2019 (Exp.
9999-000399-2019)
Autorització ús centre cultural i esportiu per assaig del CPA Vilajuïga el 1 de novembre de 2019
(Exp. 9999-000407-2019)
Decret d’ admesos i exclosos en el procediment de contractació d'un Dinamitzador cultural i agent
cívic en contracte en pràctiques subvencionat per el programa de garantia juvenil del Servei
d'ocupació de Catalunya
Autorització ús centre cultural i esportiu per festa de Halloween el 31 d'octubre de 2019 (Exp.
9999-000400-2019)
Decret llista definitiva aspirants admesos i exclosos contractació jove en pràctiques
Autorització per organitzar Open Escolar de Vilajuïga el 23 de novembre 2019 (Exp. 9999-0003672019)
Autorització ús Camp de Futbol el dia 12 d'octubre de 2019 (Exp. 9999-000405-2019)
Aprovació nòmines octubre 2019
Denegar autorització per tallar antiga Ctra. de Roses el diumenge 24 de novembre (Exp. 9999000406-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu per celebrar festa aniversari el 9 de novembre de 2019
(Exp. 9999-000413-2019)
Aprovació padró escombraries 4t trimestre 2019
Aprovació padró d'arbitris 2019
Autorització ús Sala d'Actes del Centre Cívic per jornada tècnica de viticultura el 22 de novembre
de 2019 (Exp. 9999-000410-2019)
Atorgar llicència d'Activitats al Mercat de segona mà, intercanvi, artesania i productes de la terra
(Exp. 9999-000361-2019)
Conformitat comunicació activitat ramadera autoconsum al pol 5 parc 112 (Exp. 9999-0003722019)
Decret aprovant factures que comprenen el llistat 10/2019-A, de la 703 a la 760/2019, i el llistat
10/2019-B, de la 762 a la 767/2019.
Autorització ús biblioteca per reunió Assemblea per Vilajuïga el 9 de novembre de 2019 (Exp.
9999-000417-2019)
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga per celebrar quina del CPA Vilajuïga el 28
desembre de 2019 (Exp. 9999-000404-2019)
Autorització ús Sala d'Actes per xerrades Òmnium Cultural Alt Empordà any 2020 (Exp. E9999000414-2019)
Ordre execució per condicions inadequades de seguretat, salubritat o ornament públic al carrer
Raval Palmer núm. 2 (Exp. 9999-000422-2019
Autorització ús Centre Cultural i Esportiu de Vilajuïga per celebrar quina del CF Vilajuïga el 25 de
desembre de 2019 (Exp. 9999-000423-2019)
Estimant recurs interposat pel Sr. Joaquim Oliva Sala a les bases del procés selectiu de secretaria intervenció, i aprovant novament les bases i convocatòria del procés selectiu. (X2019000386)
Retirada de vehicle abandonat al Passeig Lluis Companys (Exp. 9999-000424-2019)
Conformitat comunicació prèvia obres al carrer Oïdium núm. 16 (Exp. 9999-0000260-2018)
Aprovació sol·licituds actuacions PUOSC 2020-2024

El Ple es dona per assabentat.
La regidora Joana Cobo pregunta del Decret 245 contractació de la nova web, pregunta
12

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
com està.
La regidora Paula Pairó exposa que s’ha fet el disseny i que a falta d’una reunió es podrà
posar operativament. El cost és de 300 euros pel disseny i un manteniment de 350 euros
anuals.
La regidora Joana Cobo pregunta per la despesa de l’advocat pel tema de la farola.
L’alcalde exposa que ha fet falta perquè l’anterior assegurança no disposa de defensa i
reclamació i que per això s’ha hagut de contractar un advocat extern per fer la reclamació
de la reparació de la farola.
En relació al decret 284 de la llista d’aspirants en pràctiques, quants es varen presentar.
L’alcalde respon que únicament es va presentar 1 candidat, malgrat la difusió que es va
fer.
En relació al decret 293 de llicència al mercat de segona mà.
L’alcalde respon que en el canvi de mandat estava pendent d’un informe extern per
determinar si el mercat complia la normativa vigent, aquest informe va arribar i es va
traslladar en el decret esmentat.
6. DONAR COMPTE DE DIVERSOS INFORMES DE LA INTERVENCIÓ.
Es dona compte dels següents informes de la intervenció realitzats per
Intervenció:

Secretaria –

“INFORME D’INTERVENCIÓ D’AVALUACIÓ DE L’EXECUCIÓ TRIMESTRAL DE
L’EXERCICI 2019 (ACUMULAT A 30/09/2019)
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, 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.
De la documentació corresponent al tercer trimestre 2019 (acumulat fins 30/09/2019), el
resultat obtingut és el següent:
13
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Entidad

Deuda viva al final del periodo
Deuda a
Operaciones
Avales
Otras
corto
Emisiones
con
Factoring
ejecutados operaciones
plazo
de deuda Entidades de sin recurso
reintegrados
de crédito
crédito

09-17-223-AA000 Vilajuiga
Total
Corporación
Local

0,00

0,00

179.707,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

179.707,23

0,00

0,00

0,00

Total Deuda
viva
al final del
periodo

Con
Administraciones
Públicas (FFPP)
295.138,69

474.845,92

295.138,69 474.845,92

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 30/09/2019, de les obligacions assumides amb el Fons de finançament del
pagament a proveïdors, i amb el següent detall:
Amb formalització de préstec (RDL4/2012): 295.138,69 €

VENCIMIENTOS PREVISTOS EN EL EJERCICIO (INCLUYENDO LAS OPERACIONES PREVISTO REALIZAR HASTA
31/12/2019
CONCEPTO

2020

Emisiones de deuda

Operaciones con Entidades
de crédito

2021

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 0,00

53.135,57

46.676,88

30.338,14

23.482,83

8.306,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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Factoring sin recurso

0,00

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)

78.703,64

78.703,64

78.703,64

39.351,82

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 0,00

131.839,21

125.380,52

109.041,78

62.834,65

8.306,25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total vencimientos

(1) 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)

Vilajuïga, document signat electrònicament.”

“SEGUIMIENTO DEL PLAN DE AJUSTE
DOCUMENTO EXPLICATIVO DEL INFORME DE EJECUCIÓN CORRESPONDIENTE
AL TERCER 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 30/09/2019.
ESTIMACION ORN A 30/09/2019
CAPITULO

DENOMINACION

1

DESPESES DE PERSONAL.

2

DESPESES CORRENTS EN BÉNS I SERVEIS.

3

DESPESES FINANCERES.

4

TRANSFERÈNCIES CORRENTS.
Total operacions corrents:

6

INVERSIONS REALS.
Total operacions de capital

ESTIMACION
ORN
242.135,61

IMPORTE
EN MILES
242,14

431.233,18

431,23

4.854,71

4,85

16.530,90

16,53

694.754,40

694,75

234.318,93

234,32

234.318,93

234,32
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9

PASSIUS FINANCERS.
Total operacions financeres:

96.359,63

96,36

96.359,63

96,36

Suma 1.025.432,96

1.025,43

ESTIMACIÓN
DRN
526.109,88

IMPORTE
EN MILES
526,11

2.791,67

2,79

ESTIMACION DRN A 30/09/2019
CAPITULO

DENOMINACIONS

1

IMPOSTOS DIRECTES.

2

IMPOSTOS INDIRECTES.

3

TAXES, P. PÚBLICS I ALTRES INGRESSOS.

165.610,44

165,61

4

TRANSFERÈNCIA CORRENTS.

244.913,03

244,91

5

INGRESSOS PATRIMONIALS.

4.973,80

4,97

Total operacions corrents

944.398,82

944,40

62.187,15

62,19

62.187,15

62,19

PASSIUS FINANCERS.

0,00

0,00

Total ingressos financers

0,00

0,00

Suma 1.006.585,97

1.006,59

7

TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL.
Total operacions de capital

9

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 30/09/2019), es la siguiente:

INGRESOS
Ingresos corrientes

DATOS PLAN DE AJUSTE

DRN A 30/09/19

979,00

944,40

Ingresos capital
Ingresos no
financieros
Ingresos financieros

0,00

62,19

979,00

1.006,59

0,00

0,00

Ingresos Totales

979,00

1.006,59

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

DATOS PLAN DE AJUSTE

ORN A 30/09/19

698,00

694,75

10,00

234,32

708,00

929,07

184,00

96,36

892,00

1.025,43

DIFERENCIA

27,59
DIFERENCIA

133,43

Los ingresos reconocidos netos se sitúan, en la estimación realizada a 30 de septiembre y
comparándolo con los datos del plan de ajuste aprobado en un 102,82 % y las
obligaciones reconocidas, realizando la misma comparativa en el 114,96 %.
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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.
Todavía, falta contabilizar resoluciones de subvenciones que podrían incrementar, a un
más, el tanto por ciento de la estimación de los derechos reconocidos.
No se realizan, en este informe trimestral, ajustes en las diferentes medidas de gastos, al
no haberse producido desviaciones, en la ejecución o en las medidas de gastos, que
sean, por el momento, significativas para su análisis i teniendo en cuenta que los gastos
corrientes se sitúan por debajo de los datos declarados en el plan de ajuste.
En el trimestre anterior, 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, hasta la fecha no se han producido otras desviaciones que sean significativas
para su análisis.
El período medio de pago, calculado según lo definido en el Real Decreto 1040/2017, de
22 de diciembre, se ha situado en 8,42 días.
A 30 de septiembre de 2019 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
171,50
0,00
171,50

Vilajuïga, document signat electrònicament.”

“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.
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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 3er trimestre de 2019 són les següents:

Ratio
Importe
Ratio
Importe
Operaciones
Pagos
Operaciones
Pagos
PMP
Entidad
Observaciones
Pagadas Realizados Pendientes Pendientes (días)
(días)
(euros)
(días)
(euros)
8,42
238.965,40
81,00
14,52
Vilajuïga
8,42
PMP
Global

238.965,40

14,52

8,42

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.”.
Vilajuïga, document signat electrònicament.
El Ple es dona per assabentat.
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7. PRECS I PREGUNTES
7.1 LECTURA DEL MANIFEST 25N
La regidora Roser Ripoll procedeix a la lectura del següent manifest, promogut per
diferents entitats i organitzacions públiques:
Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones 2019
D'uns anys ençà, les violències masclistes, i especialment les violències sexuals, s'han
situat al centre de les notícies, les xarxes socials i, fins i tot, de les festes majors dels
nostres pobles i ciutats. Aquestes violències contra les dones, tradicionalment
invisibilitzades, han sigut exposades públicament per les seves supervivents per denunciar
un sistema patriarcal que ens oprimeix, ens silencia i ens mata. S'ha posat en evidència
que el problema no són els espais públics, els locals d'oci o les festes populars, perquè
aquestes violències masclistes també les patim als nostres llocs de feina i a casa.
Les violències contra les dones persisteixen any rere any, en una societat patriarcal que
es resisteix a perdre un statu quo que situa les dones en una posició de desigualtat. Tot i
això, les dones hem trencat el silenci i no farem ni un pas enrere. Diuen que una societat
té els nivells de violència que pot tolerar i nosaltres hem dit prou. Ens hem alçat amb el
crit de sonoritat "jo sí que et crec, germana" perquè no hi ha cap altra resposta possible
front aquest greu atac contra els Drets Humans.
Una agressió sexual a una dona no és un fet puntual, sinó una expressió més de
l'estructura patriarcal, una agressió contra totes nosaltres, contra totes les dones. Aquesta
violència funciona de forma alliçonadora, ens socialitza en la por i ens llença un missatge
ben clar, sobretot dirigit a les dones més joves: volen controlar i sotmetre la vida de les
dones.
Les dones hem posat nom a unes violències sexuals fins ara naturalitzades i minimitzades,
hem perdut la por a assenyalar i denunciar els agressors i volem situar al seu lloc la
vergonya que suposa patir una agressió sexual, perquè ja no ens volem culpabilitzar més.
Per això, hem treballat des de molts espais diferents: des dels moviments feministes, les
associacions, les comissions de festes dels barris, les administracions públiques, i això
també s'ha traslladat als carrers. Hem fet palès que una societat on les dones són
agredides sexualment no garanteix els seus drets de ciutadania.
Encara avui es fa imprescindible seguir treballant conjuntament i coordinadament amb la
implicació de totes les administracions i agents socials per l’eradicació de totes les
violències masclistes i la reparació de totes les supervivents.
També cal reconèixer la lluita constant i incansable dels moviments feministes, que no
han deixat de crear les contra narratives sobre la violència sexual que ens han permès
posicionar-nos en un altre lloc davant d'unes agressions que ens volen infondre la por.
Aquí, les dones joves han estat la punta de llança d’aquesta transformació. Elles són les
2/2 protagonistes d’aquest punt d’inflexió, esdevenint la generació d’un canvi tan urgent
com imprescindible.
Els moviments feministes han sortit al carrer dia rere dia i han cregut sempre en les
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supervivents. Han fet saber que el consentiment és un element central a l'hora d'entendre
la sexualitat, que el consentiment és reversible i que cal renovar-lo, que només un sí és sí
i que tot això és innegociable. També han denunciat una justícia patriarcal que reprodueix
el sexisme en les seves sentències i deixa impunes als agressors.
Per últim, no volem acabar aquest manifest sense reconèixer la força, el coratge i la
valentia de les dones, de les supervivents i de les que han estat assassinades, de les que
han trencat el silenci i de les que lluiten dia a dia per fer-ho. Germanes, no esteu soles!
El moviment feminista és imparable i la nostra sonoritat és la nostra força. Cridem juntes:
si en toquen a una, ens toquen a totes!
7.2.- INTERVENCIÓ DEL REGIDOR JOAN AGUILAR
Pregunta per la situació de la convocatòria de la plaça de secretaria intervenció.
L’alcalde exposa que es va treure a convocatòria la plaça i que aquesta va ser objecte
d’impugnació per part d’un dels interessats. Una vegada sol·licitat l’informe al servei
jurídic del XALOC es va informar en el sentit d’estimar la reclamació formulada.
Es va tornar a publica la convocatòria el divendres passat, i veient els perfils que hi ha va
haver s’espera que la selecció pugui ser exitosa.
El regidor pregunta per la situació de la fibra òptica.
L’alcalde exposa que hi ha un conveni amb Movistar pel desplegament de la fibra a
Vilajuïga, però fins ara l’empresa no ha complert amb les condicions establertes. Fa uns
15 dies es varen reunir amb un responsable, el qual va indicar diferents excuses de
tràmits burocràtics.
Per altra part Adamo també s’ha interessat per la instal·lació de fibra al municipi i estan
en converses amb ells.
En relació a la problemàtica de la cobertura de mòbils, actualment la cobertura de
Movistar depèn d’una antena de Marzà i en el moment en què arribi la fibra òptica es
podria veure millorada.
Pregunta si s’ha revisat la riera per problemes d’esllavissades després de l’última riuada.
S’exposa que en el moment en què hi va haver la tormenta es va fer una revisió per part
de la brigada.
El regidor pregunta per la paret de darrera l’escola.
L’alcalde diu que és una paret de bloc de formigó aparentment sense fonamentació. S’han
col·locat unes tanques i s’ha requerit al propietari perquè en deu dies enderroqui la tanca.
Com que el propietari és SAREB, si no respon, han encarregat a l’arquitecte que els
treballs es facin per la brigada i després es repercuteixin les despeses al propietari.
El regidor pregunta en relació a un problema amb l’enllumenat públic.
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En relació al problema de l’enllumenat hi ha un quadre elèctric que salta tot sovint es va
detectar un problema amb un fanal que va quedar negat d’aigua. En un altre punt una
reactància va fallar un divendres nit i fins el dilluns no es va poder solucionar. Voldrien
millorar aquest aspecte per tenir millor disponibilitat del personal de la brigada.
El regidor pregunta que últimament hi ha talls de llum de poca durada a moltes llars del
municipi.
L’alcalde indica que avisaran a ENDESA.
7.3.- INTERVENCIÓ DE LA REGIDORA JOANA COBO
El grup d’ERC va demanar una proposta de participació en els pressupostos, i pregunta si
li respondran.
L’alcalde exposa que en la seva opinió s’han tingut en compte les seves propostes i
respon en relació a les qüestions plantejades a l’escrit. Fa especial menció al projecte del
carrer Oïdium que necessita una actuació urbanística per solucionar temes d’accessibilitat.
Que ell personalment com a veí afectat s’abstindrà d’adoptar cap decisió a respecte.
Resten a l’espera que l’arquitecte del consell comarcal puguin projectar una solució al
carrer.
La regidora Cobo pregunta pel projecte de la cuina de l’escola.
La regidora Roser Ripoll diu que dies enrere va venir el tècnic i varen fer una visita a les
instal·lacions i que es posen a redactar el projectes des del Departament d’Ensenyament.
Hi ha el compromís del delegat d’ensenyament d’executar el projecte, però cal fer la
negociació de quina administració executarà les obres.
La regidora Joana Cobo demana si les jornades culturals i de lleure que es varen fer el
mes d’agost passat, es va convidar a entitats i associacions, però no a totes, que com va
anar tot això?
La regidora Sra. Roser Ripoll contesta que tot plegat es va fer molt ràpid, i va haver-hi
unes persones que es varen oferir a col·laborar, també es va parlar amb el casal de la
gent gran per la quina, amb el Sr. Martorell pel tema d’explicar el comte al castell, en
definitiva les activitats que varem pensar que es podien fer de manera gratuïta, va animar
a persones que ens van ajudar i esperem que l’any que bé hi pugui participar tothom. Per
exemple el club ciclista de Vilajuïga ens varen ajudar a organitzar la bicicletada, i el
regidor Simó Colls va parlar amb en Jordi, responsable del Club Ciclista i es va tirar
endavant. De fet la setmana vinent hi ha una reunió preparatòria per les jornades de l’any
vinent, i així es podrà organitzar tot amb temps per endavant, i avisar a tothom.
La regidora Joana Cobo afegeix que bàsicament l’important es que es faci saber a tothom.
L’Alcalde vol fer dos comentaris, el primer és que ens sap greu no haver contactat amb la
Colla Gegantera, atès que és un associació cultural, i segon afegir que aquesta setmana
cultural es construeix al voltant de l’exposició de la Fundació Carles Rahola, i es va anar
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preparant tot sobre la marxa, arrel de l’experiència d’aquest any, l’any que bé intentarem
de solventar tots aquests problemes que es comenten.
La regidora Roser Ripoll afegeix que d’entrada no els hi va comentar res a la Colla
Gegantera, perquè acabava de passar la festa, i havien fet moltes actuacions, i va pensar
que els hi suposaria un problema. Amb ells els hi va sabre greu i em vaig disculpar
personalment i explicar les raons.
La regidora Joana Cobo també diu que realment es va disposar de molt poc temps.
7.4.- INTERVENCIÓ DEL REGIDOR ÒSCAR GARCIA
El regidor Òscar García pregunta per l’horari de recollida de residus, donat que sovint no
es compleixen.
L’alcalde exposa que no estan contents del servei i que estan esperant per fer una reunió
amb els responsables per millorar el servei o rescindir el contracte si no es compleixen els
requisits del contracte.
Debaten també en relació l’ incivisme de determinats comportaments en la deposició de
residus i el mobiliari públic.
Per últim pregunta si posaran alguna esquena d’ase més pel poble.
L’alcalde respon que sí que hi ha previst posar-se alguna més. Estaven a l’espera del pla
de mobilitat però que hi ha diferents reclamacions que demanen immediatesa.
7.5.- INTERVENCIÓ DEL REGIDOR NARCIS BRUGAT
Pregunta si es farà alguna cosa amb els parcs infantils.
L’alcalde exposa que hi ha un projecte parc infantil en un espai del municipi que prové de
l’anterior mandat. I també que hi ha una problemàtica en un altre parc que s’ocupa per
adults dificultant el seu ús per els infants.
Pregunta en relació a la situació de camins.
L’alcalde diu que s’han reparat els que han tingut coneixement que estaven en mal estat.
En relació al camí de darrera la piscina l’alcalde diu que es posaran en contacte amb
l’empresa encarregada per tal que faci l’arranjament
El regidor diu que el camí de Pedret caldria també que fos desbrossat. Falten dues tapes
de clavegueram en un parell de llocs del municipi.
Pregunta finalment, si hi ha junta en el casal d’avis i com està el centre cívic.
La regidora Roser Ripoll respon que hi ha una junta en funcions, pendents de la seva
renovació i d’un nou projecte assessorat pel consell comarcal.
En relació al centre cívic, l’actual concessionari ha presentat la renúncia i cal fer una nova
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licitació.
Seguidament, i no havent-hi més assumptes a tractar, per part de la Presidència s’aixeca
la sessió, a les 21.50 h de la que se n’estén aquesta Acta. Jo, el Secretari en dono fe.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Marià Vilarnau Massa
Secretari – Interventor

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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