AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2019000346

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 10/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 5 de setembre de 2019 (Hora: 16.00 h.)
Caràcter de la sessió: Ordinària.
Presidència: Il·lm. Sr. Francesc Xavier LLORENTE i CABRATOSA
Membres corporatius assistents
Càrrec
Sr. Francesc Xavier LLORENTE i CABRATOSA Alcalde – President
Sra. Paula PAIRÓ i CORTADA
1era Tinent d’Alcalde
Sra. Roser RIPOLL i COLL
3era Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)
(APV)
(APV)

Excusa la seva assistència:
Membres corporatius no assistents
Sr. Simó COLLS i COSTA

Càrrec
2on Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)

Actua com a Secretari – Interventor comissionat pel servei d’assistència tècnica del XALOC, Marià
Vilarnau Massa.
Oberta la sessió per la Presidència, un cop comprovat pel Secretari 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.
El secretari fa constar la recepció de la convocatòria per part de tots els membres.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: ORDINÀRIA
DE DATA 02-08-2019 (NÚM. 9/2019).
Vista l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data
2 d’agost de 2019 (núm. 9/2019), 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
X2019000338)

DE
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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 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.
ACORDS
PRIMER. Aprovar la relació de factures nº 8/2019, 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 54.153,19 euros.
-

Llistat 8/2019: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 598 de data
6.08.19 i nº 90457A02009083, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per import de 0,36
euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 600 de data 23.05.19 i nº
N111051993, emesa per Romauto Grup Concessionaris, S.L.U., per import de 33.884,14 €.
(Total: 35.133,53 €)
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Segueix amb la factura amb número de registre d’entrada 602 de data 31.07.19 i nº
1935564 emesa per Germans Homs Lloguer de Maquinària 1852, SL, per import de 64,89
euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 643 de data 26.08.19 i nº 241,
emesa per Massachs Obres i Paisatge, SLU, per import de 798,60 euros. (Total: 19.019,66
€)
SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la relació de
factures nº 8/2019, elaborades per la Intervenció municipal, les quals s’incorporen com a document
annex en aquest acord.
TERCER. Suspendre la factura nº 601 de data 14.08.2019 del Llibre d’aprovació de factures
corresponent a l’exercici 2019, emesa per Metalls Llança, SL, per import de 28.418,93 euros,
pendent de que aportin el certificat final d’obra i certificat de materials.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
3. DONAR COMPTE DEL REGISTRE D’ENTRADES I SORTIDES.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2019001043 a la E2019001153 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000586 a la S2019000623 del programa de sortides e-municipis de
l’exercici 2019.
Acords
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Vilajuïga informo a la Junta de Govern Local del
següent ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES de les següents entrades i sortides, detall de les quals consta als
corresponents Registres d’Entrades i Sortides de l’exercici 2019, i s’incorporen com annex:
Entrades de la número E2019001043 de data 2-08-2019 de Purificación Ruíz Sánchez,
número E2019001153 de data 28-08-2019 de Josep Company Agustí.

a la

Sortides de la número S2019000586 de data 2-08-2019 de Eric Torres Pérez, a la número
S2019000623 de data 29-08-2019 de Jaime Ambrós Pérez.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
4. ACCEPTACIÓ D’UNA CESSIÓ DE BÉNS MOBLES DEL CONCESSIONARI DE LA PISCINA
MUNICIPAL
Vist l’escrit de 5 claus Distribucions sc, de data 9 de juliol de 2019, i RE 884, en virtut de que fa
donació gratuïta a l’Ajuntament de Vilajuïga i per extensió, al poble de Vilajuïga, de material divers
situat a la piscina municipal de Vilajuïga, de la que va ser concessionari del servei de bar en la

3

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
temporada 2018. El material ve relacionat en un annexa a l’escrit de cessió i que ell mateix valora
en 13.332 €.
Vist l’informe dels serveis tècnics, la cessió gratuïta de béns mobles a aquesta Ajuntament és la
següent:
UNITATS DESCRIPCIO

VALOR
FACTURA

3

Taules altes d’alumini

4

30

Taules
quadrades
d’INOX
Hamaques blanques de
plàstic
Cadires IKEA PS VAGO
750€

12

Tamborets d’inox

9

Cadires
marca 0€, al
estrella Damm
donació
marca
Cadires vermells
Cadires inox

6

16
16
5
2
6

23
6

1

SEGONS VALORACIO
CESSIONARI
47€/U
141€
20€/U
80€
20€/U
120€
18€/U
540€
15€/U
180€
ser una
de
la 0€

Taules vermells plàstic
Para-sols
marca 0€, al ser una
Moritz
donació
de
la
marca
Para-sols de brut
1074,48€/
actualment sense
valor pel seu estat
de conservació
Cadires blanques
391€ (any 2018) 10% amortitzaciói
Bobines de fusta
210€/ actualment
sense valor pel seu
estat
de
conservació
Xiringuito de fusta 42.713€/
de 8 portes. Marca actualment sense
Rotex
valor pel seu estat
de conservació

DEL

12€/U
192€

0€
0€

351,90€
0€
actualment
sense
valor pel seu estat de
conservació

S'estima la present valoració en la quantitat de 1.424,90 € euros.
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Vist que la Junta de Govern Local es l’òrgan competent per adquirir béns mobles segons el Decret
d’alcaldia núm. 184/2019, de delegació de competències.
Atès que s’ha comprovat que aquests béns mobles ja es troben a disposició de l’Ajuntament de
Vilajuïga, de conformitat amb la proposta de l’Alcaldia,
ACORDS
PRIMER.- Acceptar en concepte de lliure de càrregues i gravàmens, la cessió gratuïta a favor de
l'Ajuntament de Vilajuïga, dels bens anteriorment relacionats.
SEGON .- Fer anotació d’aquesta cessió al Llibre Inventari de Béns de l'Ajuntament a l'efecte
d'actualitzar-lo.
TERCER. Notificar aquest acord al Sr. Costa, en representació de 5 Claus distribucions, SC.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió, quan són les
17.00 hores, de tot el que, com a Secretari – Interventor en comissió circumstancial, CERTIFICO.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Marià Vilarnau Massa
Secretari

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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