AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2019000123

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 3/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 21 de març 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 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 28-02-2019 (NÚM. 2/2019).
Vista l’acta de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data 28 de febrer de 2019
(núm. 2/2019), 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
X2019000129)

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 3/2019, 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 39.501,18 euros.
-

Llistat 3/2019: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 183 de data
28.02.19 i nº 2019A190334, emesa per Sersall95, S.L., per import de 7.241,66 euros, fins
la factura amb número de registre d’entrada 228 de data 20.03.19 i nº 201931, emesa per
Dipsalut, per import de 95,00 €. (Total: 39.501,18 euros)

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la
relació de factures nº 3/2019, elaborades per la Intervenció municipal, les quals s’incorporen com a
document annex en aquest acord.
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La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.2 ACCEPTACIÓ INCLUSIÓ DE LA REDACCIÓ DEL PROJECTE DE “PROLONGACIÓ DEL
CARRER ROGER DE LLÚRIA FINS EL CARRER OÏDIUM”, AL PROGRAMA D’ASSISTÈNCIA
TÈCNICA, 2019.
Antecedents de fet.
1. Acord de la Junta de Govern Local de data 24-01-2019, sol·licitant 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.
2. Resolució de Presidència, de data 8 de març de 2019, del Consell Comarcal de l’Alt Empordà,
estimant la sol·licitud i incloent l’actuació de l’Ajuntament de Vilajuïga al Programa d’assistència
tècnica per a l’any 2019.
Resolució.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels membres assistents:
Primer. ACCEPTAR 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. NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de l’Alt Empordà.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.3 ATORGAMENT AJUT ECONÒMIC AL CLUB PATINATGE ARTÍSTIC VILAJUÏGA. (EXP.
X2019000110)
Antecedents de fet.
Vistos els Pressupostos municipals, en els quals es consignava l'aplicació 341/480.07 amb un import
de 1.000,00 euros per a l'atorgament de la concessió de subvencions de manera directa a:
— Club Patinatge Artístic 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 de 2019, 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.
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— 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.
Resolució.
Com a Alcaldessa - Presidenta de l’Ajuntament de Vilajuïga, proposo a la Junta de Govern Local,
l’adopció del següent acord:
PRIMER. Atorgar, amb càrrec a l'aplicació 341/480.07 del pressupost de despeses de la
Corporació, les següents subvencions a:
— Club Patinatge Artístic 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.
3. CONTRACTACIÓ.
3.1 CONTRACTE MENOR D’OBRES DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA DE DIVERSOS CARRERS
DEL MUNICIPI. (EXP. X2019000133)
Vist que mitjançant Provisió d'Alcaldia es va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de
contractar l'obra de senyalització viària de diversos carrers del municipi el preu de la qual
ascendiria a la quantitat de 6.655 € IVA Inclòs.
Vist l’informe d'Intervenció, en el qual s'acreditava l'existència de crèdit suficient i adequat per
finançar la despesa que comporta la celebració del contracte; i es va emetre informe sobri el
percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent,
a l'efecte de determinar l'òrgan competent per contractar.
Vist l’informe pels Serveis Tècnics que disposa que no existia fraccionament de les obres
consistents a la senyalització viària de diversos carrers del municipi, que es desenvoluparan en
aquest Ajuntament.
Vist el certificat de les ofertes presentades i vist l’Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i
el procediment a seguir.
Examinada la documentació que l'acompanya, i de conformitat amb l'establert en la Disposició
Addicional Segona del Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat per Reial
decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre.
Proposo que s’adopti el següent acord:
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PRIMER. Dur a terme les obres relatives a la senyalització viària de diversos carrers del municipi
mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista SENYALITZACIONS VIALS
CANTESA S.L , per un import de 5.500 euros i 1.155 euros d'IVA.
SEGON. L'objecte del contracte actual és: senyalització viària de diversos carrers del municipi.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent a l'adjudicació de l'execució de l'obra amb càrrec a
l'aplicació 1532/61900 del vigent Pressupost.
QUART. Una vegada realitzada l'obra, incorpori's la factura i tramiti's el pagament si escau.
CINQUÈ. Notificar la resolució a l’ adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
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 E2019000194 a la E2019000280 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000117 a la S2019000147 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 E2019000194 de data 28-02-2019 de Sersall 95, S.L.,
E2019000280 de data 21-03-2019 d ‘Assemblea per Vilajuïga.

a la número

Sortides de la número S2019000117 de data 1-03-2019 de la Generalitat de Catalunya, a la
número S2019000147 de data 21-03-2019 de la Generalitat de Catalunya.
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 20:30 hores del vespre, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.
Vilajuïga, document signat electrònicament.
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