AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
ACTA DE LA COMISSIÓ INFORMATIVA DE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Identificació de la sessió
Núm.: 1
Caràcter: ordinari
Data: 21 de novembre de 2019
Hora inici: 19:00 hores
Hora fi: 19:30 hores
Lloc: sala de l’Alcaldia de l’Ajuntament
Hi assisteixen:
Presidenta
Sra. Paula Pairó Cortada (APV), per delegació de l’Alcalde Sr. Francesc Xavier Llorente
Cabratosa
Vocals
Sr. Simó Colls Costa (APV)
Sra. Joana Cobo Ortiz (ERC)
Sr. Joan Aguilar Destart (JXV)
Secretària acctal. Silvia Nadal Martínez.
ORDRE DEL DIA
Debat i informe de les següents propostes d’acord a sotmetre al Ple:
PROPOSTES D’ACORD
1. APROVACIÓ ACTES SESSIONS ANTERIORS DEL PLE: ORDINARI DE
DATA 5-09-2019 (EXP. X2019000345), I EXTRAORDINARI DE DATA
21-10-2019 (EXP. X2019000394).
2. APROVACIÓ

DE

NOMENAMENT

DELS

REPRESENTANTS

DE

LA

CORPORACIÓ EN L’ÒRGAN COL.LEGIAT COMPETÈNCIA DEL 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)
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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.
Desenvolupament de la sessió
Una vegada comprovat per la secretària acctal. l’existència del quòrum que cal perquè
pugui ser iniciada, consistent en la majoria absoluta dels membres que la composen en
primera convocatòria, es passa a tractar dels assumptes inclosos en l’ordre del dia.
2. APROVACIÓ DE NOMENAMENT DELS REPRESENTANTS DE LA
CORPORACIÓ EN L’ÒRGAN COL.LEGIAT COMPETÈNCIA DEL PLE:
ASSOCIACIÓ EMPORDÀ TURISME. (X2019000268)
La presidenta sotmet a informe la següent proposta d’acord:
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.
La Presidenta sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Vilajuïga per a la
seva aprovació, si s’escau, la següent
PROPOSTA
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
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govern i la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern.
Debat:
La regidora Joana Cobo demana quin canvi hi ha en els representants de la Corporació
en l’òrgan col·legiat competència del Ple “Associació Empordà Turisme”.
La Presidenta li contesta que no hi ha cap canvi, el fet és que inicialment no es varen
nomenar representants de la Corporació en l’Associació, i ara es procedeix a fer-ho.
Després de debatre la proposta, la Comissió Informativa General dictamina
favorablement la seva inclusió a l’ordre del dia del proper Ple per unanimitat dels seus
membres.
3. APROVACIÓ PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020, I
MODIFICACIÓ DE LA RELACIÓ DE LLOCS DE TREBALL. (EXP. X2019000428)
La presidenta sotmet a informe la següent proposta d’acord:
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.
La Presidenta sotmet a la consideració del Ple de l’Ajuntament de Vilajuïga per a la
seva aprovació, si s’escau, la següent
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PROPOSTA

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.
Debat:
La Presidenta comenta les diferents partides d’inversions del pressupost de despesa, i
comenta com està el tema del conveni per l’ampliació del cementiri.
La regidora Joana Cobo demana si hi ha alguna novetat més, perquè el pressupost ha
pujat en relació l’any anterior. La Presidenta diu que el Fons de Cooperació del 2019
s’ha traspassat al 2020.
El regidor Joan Aguilar demana per les ordenances. La Presidenta li contesta que pel
pressupost els impostos no s’han tocat, i les taxes es modificaran més endavant quan
disposem de secretari/ària.
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La regidora Joana Cobo comenta com és que el PEF (Pla Econòmic Financer) compleix
el 2020, i el del 2019 no compleix, a què es degut.
La Presidenta li contesta que el romanent de tresoreria general, en el cas de ser
positiu, s’ha de destinar primer a deute, segon al pagament de proveïdors, i tercer a
inversions financerament sostenibles, i que el romanent de tresoreria cal controlar-ho.
La regidora Joana Cobo diu que durant els seus quatre anys de mandat es van
amortitzar molts diners en concepte de deute, i això priva de poder fer coses, que és el
que es voldria.
La Presidenta comenta que aquest any també amortitzaran de deute 114.000 €.
Després de debatre la proposta, la Comissió Informativa General dictamina
favorablement la seva inclusió a l’ordre del dia del proper Ple per unanimitat dels seus
membres.

La Presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a secretària acctal., estenc aquesta
acta.

Sant Sebastià núm. 39, telèfon 972.53.00.05 – CAT – 17493 VILAJUÏGA (Alt Empordà)
informacio@vilajuiga.cat– www.vilajuïga.cat

