AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Exp. X2019000116

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 2/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 28 de febrer de 2019. (Hora: 19:30 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 accidental, la Senyora Sílvia Nadal Martínez.
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 24-01-2019 (NÚM. 1/2019).
Vista l’acta de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data 24 de gener de 2019
(núm. 1/2019), 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
X2019000103)

DE

RESOLUCIÓ.

APROVACIÓ

DE

FACTURES.

(EXP.

En relació amb l’expedient relatiu a l’aprovació de factures i abonaments, 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
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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 i abonaments 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 abonaments 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 i abonaments nº 2/2019, 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 42.978,72 (factures) i 244,62 (abonaments) euros respectivament.
-

Llistat 2/2019 (factures): S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 89
de data 24.01.19 i nº 90457A00218108, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per
import de 0,36 euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 182 de data
15.02.19 i nº 906001006, emesa per Electrodomèstics Ymbert, S.A., per import de 147,77
€. (Total: 42.978,72 euros)

2

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

-

Llistat 2/2019 (abonaments): S’inicia amb l’abonament amb número de registre
d’entrada 1 de data 10.02.19 i nº 00-19801029, emès per Oliveras Derivats i Materials,
S.L.U., per import de -124,85 euros, fins l’abonament amb número de registre d’entrada 2
de data 27.02.19 i nº 2581249967, emès per Berner Montaje y Fijación, S.L., per import de 119,77 euros. (Total: -244,62 €)

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la
relació de factures nº 2/2019, elaborades per la Intervenció municipal, les quals s’incorporen com a
document annex en aquest acord.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.2 CONTRACTACIÓ SERVEIS LLETRADA SRA. OLGA CARBONELL SABARTÉS AL JUDICI
VERBAL NÚMERO 270/2011. (EXP. X2019000099)
Atès el Judici verbal número 270/2011 seguit en el Jutjat de Primera Instància número 6 de
Figueres, interposat per les Senyores Mercè i Marta Roura Gómez, que reclamen a l’Ajuntament de
Vilajuïga les costes judicials corresponents al pèrit, que es van imposar a l’Ajuntament en la
sentència número 64/2015, dictada per aquest Jutjat el dia 31 de març de 2015.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat adopta els següents ACORDS:
Primer. CONTRACTAR a la lletrada Sra. Olga Carbonell Sabartés, els serveis d’assistència per a la
defensa de l’Ajuntament de Vilajuïga en el Judici verbal núm. 270/2011, seguit en el Jutjat de
Primera Instància número 6 de Figueres.
Segon. NOTIFICAR aquest acord a la lletrada Sra. Olga Carbonell Sabartés.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.3 ADHESIÓ A LA PROPOSTA DEL CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDÀ PER A LA
REALITZACIÓ DE PROJECTES O PROGRAMES QUE TENEN COM A FINALITAT EL
DESENVOLUPAMENT DE LES MESURES DEL PACTE D’ESTAT EN MATÈRIA DE VIOLÈNCIA
DE GÈNERE. (EXP. X2019000098)
Considerant que des de la Secretaría de Estado e Igualdad, han fet arribar als Ajuntaments fons per
a la realització de projectes o programes que tenen la finalitat el desenvolupament de les mesures
del Pacte d’Estat en matèria de violència de gènere.
Considerant que, amb data 13 de febrer de 2019, el Consell Comarcal de l’Alt Empordà proposa
portar a terme aquests projectes o programes de manera conjunta, a petició d’alguns ajuntaments
de la comarca.
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Es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents ACORDS:
PRIMER. Aprovar l’adhesió a la proposta del Consell Comarcal de l’Alt Empordà per a la realització
de projectes o programes per al desenvolupament de les mesures del Pacte d’Estat en matèria de
violència de gènere, per portar a terme les accions de manera conjunta.

SEGON. Que es compromet a dotar de partida pressupostària adequada i suficient en el
pressupost vigent, mentre es mantingui la prestació del servei.
TERCER. Facultar a la Sra. Alcaldessa, tan àmpliament com a dret es permeti, per tal de donar
compliment al present acord.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.4 APROVACIÓ DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES DEL 1R TRIMESTRE DE L’EXERCICI
2019. (EXP. X2019000102)
Antecedents de fet.
1.
Esborrany del Padró de la taxa d’escombraries del 1r trimestre de l’exercici 2019.
Fonaments de dret.
Arts. 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL)
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta de l'Ajuntament de Vilajuïga, RESOLC:
Primer. APROVAR el Padró de la taxa d’escombraries del 1r trimestre de l’exercici 2019, que consta
a l’expedient, amb el resum següent:
Taxa

Rebuts

Taxa
d’escombraries
domiciliats
Taxa d’escombraries
domiciliats
Total

rebuts

rebuts

no

Import total
546

24.291,00

30

1.506,00

576

25.797,00

El període de cobrament es fixa del dia 1 de febrer al 31 de març de 2019, podent efectuar els
ingressos corresponents per mitjà de domiciliació bancària o bé per mitjà de la caixa de la
Corporació en horari d’atenció al públic.
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Segon. EXPOSAR el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació i PUBLICAR-LO al BOP per
mitjà d’anunci amb indicació de:
a.
El termini d’ingrés.
b.
La modalitat de cobrament (pels òrgans de recaptació, per entitat de crèdit o altra
modalitat).
c.
Lloc, dies i hores d’ingrés.
d.
L’advertència que, transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment
de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs pel període executiu, els interessos de
demora i, en el seu cas, les despeses que es produeixin.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.5 ATORGAMENT
X2019000076).

AJUT

ECONÒMIC

AL

CLUB

DE

FUTBOL

VILAJUÏGA.

(EXP.

Antecedents de fet.
Vistos els Pressupostos municipals, en els quals es consignava l'aplicació 341/480.05 amb un import
de 1.000,00 euros per a l'atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
— Club de Futbol Vilajuïga 1.000,00 €
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la concessió
directa de subvencions, i amb data 26 de febrer de2019, es va emetre l'informe d'Intervenció en el
qual s'acreditava la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Legislació aplicable.
— Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
— Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'informe de Secretaria,
RESOLC:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 341/480.05 del pressupost de despeses de la
Corporació, les següents subvencions a:
— Club de Futbol Vilajuïga, la subvenció per poder portar a terme l’activitat esportiva i la quantia
ascendeix a 1.000,00 €.
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SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.

2.6 ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC AL CLUB CICLISTA DE VILAJUÏGA. (EXP.
X2019000077)
Antecedents de fet.
Vistos els Pressupostos municipals, en els quals es consignava l'aplicació 341/480.03 amb un import
de 1.000,00 euros per a l'atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
— Club Ciclista de Vilajuïga 1.000,00 €
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la concessió
directa de subvencions, i amb data 26 de febrer de2019, es va emetre l'informe d'Intervenció en el
qual s'acreditava la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Legislació aplicable.
— Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
— Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'informe de Secretaria,
RESOLC:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 341/480.05 del pressupost de despeses de la
Corporació, les següents subvencions a:
— Club Ciclista de Vilajuïga, la subvenció per poder portar a terme l’activitat esportiva i la quantia
ascendeix a 1.000,00 €.
SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
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2.7 ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC AL GRUP EXCURSIONISTA CAPGIRELL. (EXP.
X2019000078)
Antecedents de fet.
Vistos els Pressupostos municipals, en els quals es consignava l'aplicació 341/480.04 amb un import
de 1.000,00 euros per a l'atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
— Grup Excursionista Capgirell 1.000,00 €
Vist l'informe de Secretaria en relació amb el procediment i la Legislació aplicable per a la concessió
directa de subvencions, i amb data 26 de febrer de2019, es va emetre l'informe d'Intervenció en el
qual s'acreditava la consignació de suficient partida als Pressupostos municipals.
Legislació aplicable.
— Els articles 21, 22, 25 i 72 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim
Local.
— Els articles 9.2, 22.2, 28, 30 i següents de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions.
— Els articles 55, 65, 66 i 67 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de
Subvencions aprovat per Reial decret 887/2006, de 21 de juliol.
Examinada la documentació que l'acompanya i vist l'informe de Secretaria,
RESOLC:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 341/480.04 del pressupost de despeses de la
Corporació, les següents subvencions a:
— Grup Excursionista Capgirell, la subvenció per poder portar a terme l’activitat esportiva i la
quantia ascendeix a 1.000,00 €.
SEGON. Notificar als interessats l'atorgament de la concessió de la subvenció.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
3. CONTRACTACIÓ.
3.1 APROVAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT SUMARI, PEL SERVEI URBANÍSTIC D’ARQUITECTE TÈCNIC MUNICIPAL,
CONVOCANT LA SEVA LICITACIÓ. (EXP. X2019000040)
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
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requereixen, un arquitecte tècnic 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)
Valor estimat del contracte: 48.000 €
Pressupost base de licitació IVA exclòs: 48.000 €

IVA 21%: 10.080 €

Pressupost base de licitació IVA inclòs: 58.080 €
Durada de l'execució: 1 any

Durada màxima: 4 anys

A la vista de l'expedient de contractació tramitat:
Document
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec de clàusules administratives

Data
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019

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 tècnic municipal, convocant la seva licitació.
SEGON. Aprovar la despesa corresponent:

Exercici
2019

Aplicació pressupostària
920/22706

Import
48.000€+10.080€ IVA 21%

TERCER. Aprovar els Plecs de Clàusules Administratives Particulars que regiran el contracte.
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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 Empordà, 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
2019.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2019000072 a la E2019000193 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000038 a la S2019000116 del programa de sortides e-municipis de
l’exercici 2019.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta 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 E2019000072 de data 24-01-2019 de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria,
S.A., a la número E2019000193 de data 28-02-2019 de Berner Montaje y Fijación, S.L.
Sortides de la número S2019000038 de data 25-01-2019 del Ministerio de Justicia, a la número
S2019000116 de data 28-02-2019 de Maria Luisa Serra Oliver.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa – Presidenta aixeca la sessió, quan
són les 20:45 hores del vespre, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.

Vilajuïga, document signat electrònicament.

10

