AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Exp. X2019000051

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 1/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 24 de gener de 2019. (Hora: 19:10 h.)
Caràcter de la sessió: Ordinària.
Presidència: Il·lma. Sra. Joana COBO i ORTIZ
Membres corporatius assistents
Il·lma. Sra. Joana COBO i ORTIZ
Sr. Joan AGUILAR DESTART
Sr. Albert BRUGAT i SASTRE
Sr. Jordi GIRONÈS MATAS

Càrrec
Alcaldessa – Presidenta
1er Tinent d’Alcalde
2on Tinent d’Alcalde
3er Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(ERC)
(JxV)
(ERC)
(JxV)

També assisteix el regidor convidat, el Sr. Òscar GARCÍA i BELMONTE (ERC).
Actua com a Secretària – Interventora interina, la Senyora Olga Serrats i Juanola.
Oberta la sessió per la Presidència, un cop comprovat per la Secretària l’existència del quòrum de la
majoria absoluta dels membres corporatius requerit perquè pugui ser iniciada, conforme a l’art.
113.1.c del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
La Secretària fa constar la recepció de la convocatòria per part de tots els membres.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIO ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL: ORDINÀRIA DE
DATA 18-12-2018 (NÚM. 17/2018).
Vista l’acta de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data 18 de desembre de 2018
(núm. 17/2018), i no havent-se presentat esmenes al seu text, la Junta de Govern Local, prèvia
deliberació i per unanimitat, aprova l’acta esmentada.
2. ASSUMPTES ECONÒMICS.
2.1 INFORME-PROPOSTA
X2019000052)

DE

RESOLUCIÓ.

APROVACIÓ

DE

FACTURES.

(EXP.

En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de factures, en compliment de la Provisió
d’Alcaldia emeto l’informe - proposta de resolució següent, de conformitat amb allò que estableix
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l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, en base als següents,
ANTECEDENTS DE FET
PRIMER. Es va emetre informe d’intervenció en què s’informava favorablement referent a
l’aprovació de les factures per existir consignació pressupostària suficient i adequada en el
pressupost vigent per donar cobertura al reconeixement d’obligació que l’aprovació de factures
comporta i per haver-se tramitat els expedients de despesa corresponents.
SEGON. En la Intervenció Municipal consten els documents de fiscalització que acrediten la
conformitat d’aquestes factures i la procedència del reconeixement i pagament de les obligacions
derivades d’aquelles.
LEGISLACIÓ APLICABLE
La Legislació aplicable és la següent:
— El Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals.
— El Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual
es regulen les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor
Afegit.
— L’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Atesos els antecedents, es considera que l’expedient s’ha tramitat d’acord amb la Legislació
aplicable i la Junta de Govern Local procedeix a la seva aprovació de conformitat amb allò que
estableix l’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
Per això, de conformitat amb allò que estableix l’article 175 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la relació de factures nº 1/2019, incloses en el llibre d’aprovació de
factures corresponent a l’exercici 2019, i a càrrec d’Intervenció corresponents als registres de
factures que a continuació es detallen, per un import total de 70.636,17 euros.
-

Llistat 1/2019: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 3 de data
02.01.19 i nº 61, emesa per Telefonia i Dades de Catalunya, S.L., per import de 324,75
euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 17 de data 19.12.18 i nº
80458A00559190, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per import de 4,00 euros.
(Total: 14.159,62 euros)
S’aprova la factura amb número de registre d’entrada 19 de data 28.12.2018 i nº 807933,
emesa per Hermes Comunicacions, S.A., per import de 103,12 euros. (Total: 103,12 euros)
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Segueix amb la factura amb número de registre d’entrada 21 de data 27.12.2018 i nº
0010RI18003096, emesa per Eurest Catalunya, S.L., per import de 145,86 euros, fins la
factura amb número de registre d’entrada 79 de data 01.01.2019 i nº 4, emesa per
Excavacions Jordi Llovet Pous, per import de 272,25 euros. (Total: 32.636,73 euros)
Finalment acaba amb la factura amb número de registre d’entrada 81 de data 15.01.2019 i
nº 019/01/0000181, emesa per Pintures Vic, S.A., per import de 157,17 euros, fins la
factura amb número de registre d’entrada 88 de data 16.01.2019 i nº 01/2019, emesa per
Maria Teresa Turigas, S.L., per import de 115,50 euros. (Total: 23.736,70 euros)
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la
relació de factures nº 1/2019, elaborades per la Intervenció municipal, les quals s’incorporen com a
document annex en aquest acord.
TERCER. Suspendre les factures següents del Llibre d’aprovació de factures corresponents a
l’exercici 2019: número 18 per una quantia de 12.425,65 euros, número 20 per una quantia de
90.866,28 euros, i la número 80 per una quantia de 508,20 euros, per discrepàncies amb els
conceptes facturats.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.2 SOL.LICITAR AL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ LA INCLUSIÓ DE LA
REDACCIÓ DEL PROJECTE DE “PROLONGACIÓ DEL CARRER ROGER DE LLÚRIA FINS EL
CARRER OÏDIUM”, AL PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA, 2019. (EXP.
X2019000053)
Vista la Convocatòria del Programa d’assistència tècnica per l’any 2019 del Consell Comarcal de l’Alt
Empordà.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer. SOL.LICITAR al Consell Comarcal de l’Alt Empordà la inclusió de la redacció del Projecte
de “Prolongació del carrer Roger de Llúria fins el carrer Oïdium”, al Programa d’assistència tècnica,
2019.
Segon. COMPROMETRE’S a fer efectiu el pagament de la part corresponent dels honoraris, taxes i
preus públics estipulats i autoritzar al Consell Comarcal per compensar-la amb qualsevol concepte i
independentment de la seva provinença.
Tercer. NOTIFICAR l’anterior acord al Consell Comarcal.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
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3. CONTRACTACIÓ.
3.1 CONTRACTE DE SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT SUMARI.
(ARQUITECTE). (EXP. X2019000039)
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
Tipus de contracte: Serveis
Objecte del contracte: El servei consisteix en el fet que, quan les circumstàncies ho
requereixen, un arquitecte assessori l'ajuntament mitjançant emissió d'informe
urbanístics i/o redacció de projectes.
Procediment
sumari

de

contractació:

obert

simplificat

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 71410000-5 (Serveis d’urbanisme)
71400000-2 (Serveis de planificació urbana i d’arquitectura paisatgística)
Valor estimat del contracte: 34.848€
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 28.800€

IVA 21%: 6.048€

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 34.848€
Durada de l'execució: 1 any

Durada màxima: 4anys

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document

Data/Núm.

Memoria justificativa
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec de clàusules administratives

24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019

Observacions

A la vista de les característiques i de l'import del contracte s'opta per l'adjudicació mitjançant
procediment obert simplificat sumari.
Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat
amb lo establert en la Disposició Addicional Segona de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014,
S’acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER. Aprovar l'expedient de contractació, mitjançant procediment obert simplificat
sumari, pel servei urbanístic d’arquitecte municipal, convocant la seva licitació.
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SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici
2019

Aplicació pressupostària
920/22706

Import
7.200€+1.512€ IVA 21%

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.
QUART. Publicar l'anunci de licitació en el perfil de contractant amb el contingut contemplat
en l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
CINQUÈ. Publicar en el perfil de contractant tota la documentació integrant de l'expedient
de contractació, en particular el plec de clàusules administratives particulars. La documentació
necessària per a la presentació de les ofertes ha d'estar disponible aquest dia de publicació de
l'anunci de licitació.
SISÈ. Designar a la unitat tècnica formada pels tècnics del Consell Comarcal de l’Alt
Emporda, com a òrgan competent per procedir a l'obertura de les proposicions i a la valoració de
les ofertes.
SETÈ. Finalitzat el termini de presentació de proposicions, es procedirà a l'obertura de les
proposicions mitjançant dispositiu electrònic i a la seva valoració.
VUITÈ. Efectuada la valoració de les proposicions i la proposta d'adjudicació, es comprovarà
en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades, que l'adjudicatari proposat compleix
amb els requisits necessaris de capacitat i es procedirà a l'adjudicació del contracte.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
4. COMUNICACIÓ I ASSABENTATS.
4.1 DONAR COMPTES DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE DE

L’EXERCICI 2018 I 2019.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2018001234 a la E2019000071 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2018 i 2019.
2. Sortides de la número S2018000874 a la S2019000037 del programa de sortides e-municipis de
l’exercici 2018 i 2019.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta de l’Ajuntament de Vilajuïga informo a la Junta de Govern Local del
següent ASSABENTAT:
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Primer. DONAR COMPTES de les següents entrades i sortides, detall de les quals consta als
corresponents Registres d’Entrades i Sortides de l’exercici 2018 i 2019, i s’incorporen com annex:
Entrades de la número E2018001234 de data 18-12-2018 de Xaloc – Xarxa Local de Municipis de
la Diputació de Girona, a la número E2019000071 de data 24-01-2019 de Anaïs Pou Salip.
Sortides de la número S2018000874 de data 18-12-2018 de la Generalitat de Catalunya, a la
número S2019000037 de data 24-01-2019 de Al Cup Vilajuïga.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa – Presidenta aixeca la sessió, quan
són les 20:10 hores del vespre, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.
Vilajuïga, document signat electrònicament.
Joana Cobo Ortiz
Alcaldessa - Presidenta

Olga Serrats Juanola
Secretària – Interventora
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