AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2019000168

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 4/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 25 d’abril 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 SESSIÓ ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL: ORDINÀRIA DE
DATA 21-03-2019 (NÚM. 3/2019).
Vista l’acta de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data 21 de març de 2019 (núm.
3/2019), 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
X2019000141)

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 4/2019 i la d’abonaments nº 2/2019, incloses en
el llibre d’aprovació de factures i d’abonaments corresponent a l’exercici 2019, i a càrrec
d’Intervenció corresponents als registres de factures i d’abonaments que a continuació es detallen,
per un import total de 60.302,26 euros de factures i -484,96 euros d’abonaments.
-

Llistat 4/2019 (Factures): S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 229
de data 18.03.19 i nº 90457A00711781, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per
import de 0,36 euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 322 de data 5.04.19
i nº PLR901N0071265, emesa per Endesa Energia, S.A., per import de 75,43 €. (Total:
60.302,26 euros)
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-

Llistat 2/2019 (Abonaments): Consta de la factura d’abonament amb número de
registre d’entrada de data 08.04.19 i nº 19001012, emesa per Carboniques Ferrer, S.L., per
import de – 484,96 euros. (Total: - 484,96 €)

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la
relació de factures nº 4/2019 i d’abonaments 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 APROVACIÓ DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES DEL 2N TRIMESTRE PER A L’EXERCICI
2019.
Antecedents de fet.
1.
Esborrany del Padró de la taxa d’escombraries del 2n trimestre per a 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 2n trimestre per a 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
548

24.107,00

28

1.487,00

576

25.594,00

El període de cobrament es fixa del dia 1 de maig al 31 de maig 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.
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.

3

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

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.
2.3 APROVACIÓ DEL PAGAMENT PARCIAL DEL REBUT DE L’IMPOST SOBRE BÉNS
IMMOBLES, ANYS 2015, 2016, 2017, 2018
I 2019 DEL TERRENY CEDIT A
L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA DE LA FINCA DEL SECTOR PMU2 REFERÈNCIA
CADASTRAL 7559601EG0875N0001YD.
Antecedents de fet.
1. Regularització amb la Societat Can Pere Pau S.L del rebut de l’Impost sobre béns immobles
(IBI) anys 2015, 2016, 2017, 2018 i 2019, segons conveni sobre la cessió anticipada de
3.128,78 m2 de la finca amb referència cadastral 7559601EG0875N0001YD situada en el
sector PMU2 a l’Ajuntament de Vilajuïga.
2. Vist, que en data 19 de febrer de 2019, el Registre de la Propietat de Figueres, va procedir a
la inscripció del Projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació PA2, i que en data
24/04/2019, es va procedir a la inscripció al Direcció General del Cadastre.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta de l’Ajutament de Vilajuïga proposo a la Junta de Govern Local el
següent ACORD:
Primer.- Aprovar el pagament parcial per import de 387,73 euros del rebut de l’IBI any 2015
(341,50 € de principal més 46,23 € d’interessos de demora), per import de 767,58 euros del rebut
de l’BI any 2016 (700,19 € de principal més 67,39 € d’interessos de demora) , per import de 617,15
euros del rebut de l’IBI any 2017 (582,89 € de principal més 34,26 € d’interessos de demora), per
import de 572,99 euros del rebut de l’IBI any 2018 i per import de 1.646,20 euros del rebut de l’IBI
any 2019 de la societat Can Pere Pau S.L de la finca amb referència cadastral
7559601EG0875N0001YD situada en el sector PMU2, corresponent als 3.128,78 m2 cedits en el
conveni signat anteriorment descrit. L’import total pendent de regularitzar dels rebuts de l’IBI des
de l’any 2015 fins el l’any 2019 ascendeix a 3.843,77 euros.
Segon.- Trametre el certificat del present acord a la societat Can Pere Pau S.L i als serveis de
tresoreria de l’Ajuntament per que es procedeixi al seu pagament.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
3. CONTRACTACIÓ.
3.1 CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE SOCORRISME PER A LA TEMPORADA D’ESTIU DE
LA PISCINA MUNICIPAL DESCOBERTA DE VILAJUÏGA. (EXP. X2019000147)
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Antecedents de fet.
1. Providència d’alcaldia de data 11 d’abril de 2019, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament
de realitzar la contractació del servei de socorrisme per a la temporada d’estiu de la piscina
descoberta de Vilajuïga.
2. Informe d’Intervenció sobre l’existència de crèdit suficient per a la consignació de la despesa.
3. Presentació d’ofertes de les empreses següents:
 Disseny i gestió de programes educatius en el lleure S.L.U
 Diversport S.C
 Consell Esportiu Alt Empordà
4. Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
Fonaments de dret.
a. Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu
3/2011, de 14 de novembre.
Resolució.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius: la necessitat de contractació
del servei de socorrisme per a la temporada d’estiu de la piscina municipal descoberta de Vilajuïga
mitjançant un contracte de serveis és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats de
l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb Disseny i Gestió de Programes Educatius en el lleure S.L.U la prestació
descrita en els antecedents.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

136/22799

11.972,95 euros

QUART. Una vegada realitzada la prestació, 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.
3.2
CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE LA CARRETERA DE
VILAJUÏGA A MARZÀ. (EXP. X2019000134)
Vist que mitjançant Provisió d'Alcaldia es va acreditar la necessitat d'aquest Ajuntament de
contractar l'obra de millora de la pavimentació de la carretera de Vilajuïga a Marzà.

5

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
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 millora de la pavimentació de la carretera de Vilajuïga a Marzà, 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:
PRIMER. Dur a terme les obres relatives a la millora de la pavimentació de la carretera de Vilajuïga
a Marzà mitjançant el procediment del contracte menor, amb el contractista RUBAU TARRES S.A,
per un import de 18.381,60 euros i 3.860,14 euros d'IVA.
SEGON. L'objecte del contracte actual és: millora de la pavimentació de la carretera de Vilajuïga a
Marzà. El codi CPV és el següent: 45233320-8.
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.
3.3 APROVACIÓ DELS PLECS QUE HAN DE REGIR LA CONTRACTACIÓ AGREGADA DEL
CONTRACTE MIXT DEL SERVEI I SUBMINISTRAMENT DE LA LLICÈNCIA D’ÚS D’UN
PROGRAMA DE COMPTABILITAT ENERGÈTICA, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
SIMPLIFICAT AMB UNA PLURALITAT DE CRITERIS D’ADJUDICACIÓ.
Antecedents.
 Acord del Ple de l’Ajuntament de data 25-10-2018 d’aprovació de l’encàrrec de gestió a la
Diputació de Girona per a la licitació agregada del servei d’informació i gestió energètica.
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Conveni subscrit entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament de Vilajuïga per procedir a la
licitació agregada de la contractació agregada del contracte mixt del servei i
subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica.

Es proposa a la Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar el plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la contractació
agregada del contracte mixt del servei i subministrament de la llicència d’ús d’un programa de
comptabilitat energètica, mitjançant procediment obert simplificat amb una pluralitat de criteris
d’adjudicació, que resta incorporat a l’expedient, en la part del text que correspon al lot 2, sublot
1E, referent al municipi de Vilajuïga, pel
servei de comptabilitat i gestió energètica i
subministrament d’un programa de comptabilitat i gestió energètica.
Segon. Aprovar el plec de condicions tècniques per a la contractació agregada del contracte mixt
del servei i subministrament de la llicència d’ús d’un programa de comptabilitat i gestió energètica
que ha de regir la contractació agregada del contracte mixt del servei i subministrament de la
llicència d’ús d’un programa de comptabilitat energètica, mitjançant procediment obert simplificat
amb una pluralitat de criteris d’adjudicació, i que resta incorporada a l’expedient.
Tercer. Autoritzar la despesa que es deriva d’aquesta licitació, per la quantitat total de 1.235,25
euros (IVA inclòs), d’acord amb el detall següent:
Any

Lot

Aplicació

2019
2020

2.E
2.E

920/22100
920/22100

Import (IVA
inclòs)
850,55 €
384,70 €

Quart. Aprovar l’autorització de la despesa de 123,52 euros, corresponent a l’aplicació
pressupostària 920/22100 corresponent al 10 per cent d’increment d’unitats.
Cinquè. Autoritzar a la Diputació de Girona per efectuar esmenes no essencials en el text dels
plecs de clàusules administratives particulars que puguin sorgir al llarg de la licitació i que siguin
necessàries per tal d’impulsar la correcta licitació d’aquest contracte.
Sisè. Traslladar aquest acord a la Diputació de Girona.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
4. RECURSOS HUMANS.
4.1 APROVACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI URBANÍSTIC D’ARQUITECTE
MUNICIPAL. (EXP. X2019000039)
A la vista de les característiques del contracte que es pretén adjudicar:
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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: 28.800€
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.

Memòria justificativa
Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Resolució de l'òrgan de contractació

24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019

Anunci de licitació

13.02.2019

Informe de la Unitat Tècnica

05.03.2019

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’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,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei urbanístic d’arquitecte municipal, en les condicions que
figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives particulars i
de prescripcions tècniques a:

ADJUDICATARI

PREU
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1

Daniel Abad Riera

26.784,00€ + 5.624,64€
(21 % Iva)

SEGON. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert en l'Informe d'Intervenció
de data 24 de gener de 2019:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

920 / 227.06

7.200,00€ + 1.512,00€ (21 % Iva)

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en un termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al regidor de l’àrea d’urbanisme.
CINQUÈ. Notificar al Sr. Daniel Abad Riera, adjudicatari del contracte, la present Resolució.
SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
4.2 APROVACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE DEL SERVEI URBANÍSTIC D’ARQUITECTE
TÈCNIC MUNICIPAL. (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
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€
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Pressupost base de licitació IVA inclòs: 58.080€
Durada de l'execució: 1 any

Durada màxima: 4anys

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

Data/Núm.

Informe de Secretaria
Informe d'Intervenció
Plec de clàusules administratives
Plec de clàusules tècniques
Resolució de l'òrgan de contractació

12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
12.02.2019
28.02.2019

Anunci de licitació

01.03.2019

Informe de la Unitat Tècnica

08.04.2019

Observacions

Examinada la documentació que l'acompanya, vist l'informe de Secretaria, i de conformitat amb
l’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,
RESOLC
PRIMER. Adjudicar el contracte de servei urbanístic d’arquitecte tècnic municipal, en les condicions
que figuren en la seva oferta i les que es detallen en els plecs de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques a:
1

ADJUDICATARI
Juli Fina Pla

PREU
48.000,00€
+
10.080,00€ (21 % Iva)

SEGON. Disposar la despesa corresponent de conformitat amb l’establert en l'Informe d'Intervenció
de data 12 de febrer de 2019:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

920 / 227.06

48.000,00€ +10.080,00€ (21 % Iva)

TERCER. Publicar anunci d'adjudicació en el perfil de contractant en un termini de 15 dies.
QUART. Designar com a responsable del contracte al regidor de l’àrea d’urbanisme.
CINQUÈ. Notificar al Sr. Juli Fina Pla, adjudicatari del contracte, la present Resolució.
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SISÈ. Publicar anunci de formalització del contracte en el Perfil de contractant en termini no
superior a quinze dies després de la perfecció del contracte i amb el contingut contemplat en
l'annex III de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
SETÈ. Comunicar al Registre de Contractes del Sector Públic les dades bàsiques del contracte
incloent la identitat de l'adjudicatari, l'import d'adjudicació, juntament amb el desglossament
corresponent de l'Impost sobre el Valor Afegit.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
5. COMUNICACIÓ I ASSABENTATS.
5.1DONAR COMPTES DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE DE L’EXERCICI
2019.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2019000281 a la E2019000420 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000148 a la S2019000262 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 E2019000281 de data 22-03-2019 de Jose Antonio Dabau Serra, a la
número E2019000420 de data 25-04-2019 de la Generalitat de Catalunya.
Sortides de la número S2019000148 de data 21-03-2019 del Ministerio de Justicia, a la número
S2019000262 de data 25-04-2019 de Joan Gratacós Vila.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
5.2 SOL.LICITUD DE SUPORT A RENFE. (EXP. X2019000161)
Atesa la reivindicació dels usuaris del tren i veïns/es de Vilajuïga, de poder avançar 15 minuts, les
sortides dels trens de Portbou de les 7:26h i de les 8:27h, per millorar la mobilitat per raons
laborals i la petició de que el tren de Mitja distancia (R11) que surt de Portbou a les 6:12h, tingui
parades a les estacions de Colera, Vilajuïga i Camallera.
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Ates que es considera una bona iniciativa que alhora pot facilitar l’augment d’usuaris del servei que
decideixin no fer ús el vehicle particular per als seus trasllat diaris a la capital de l’alt Empordà o a
Barcelona, per motius de mobilitat i sostenibilitat.
S’acorda per unanimitat dels membres de la Junta de Govern,
Primer: Sol·licitar a RENFE, com operadora del servei, primer: que modifiqui l’horari, de dilluns a
divendres, dels combois que surten a les 7:26h i a les 8:27h de Portbou direcció Barcelona, passant
per Colera, Llança i Vilajuïga, i que arriben a les 7:53 i a les 8:54h, respectivament, a Figueres,
perquè surtin 15 minuts abans, per tal de que els usuaris i veïns/es d’aquests municipis puguin
conciliar els seus horaris laborals amb els del tren i garantir la mobilitat obligada per raons laborals,
als actuals i futurs usuaris, que treballen a Figueres. Segon: que el tren de Mitja distancia (R11) que
surt de Portbou a les 6:12h, tingui parades a les estacions de Colera, Vilajuïga i Camallera.
Segon: Comunicar aquest acord als municipis de: Port Bou, Llançà, Colera, Camallera, Pedret i
Marzà, Roses, Pau, Palau - Savardera i Garriguella, per tal d’obtenir el seu suport en aquesta
demanda i fer pressió davant l’operador RENFE.
Tercer: Comunicar aquest acord a la Direcció general de Transports i Mobilitat del Departament de
Territori i Sostenibilitat, tot requerint el seu suport.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.

5.3 SOL.LICITUD REORDENACIÓ DE LA CONNEXIÓ I ACCESSOS A VILAJUÏGA DES DE
LA N 260. (EXP. X2019000189)
El municipi de Vilajuïga té el seu accés principal des de la GI 610, Carretera de Vilajuïga de Roses, a
la que s’accedeix des de la Nacional 260, no obstant, té una connexió directe des de la Nacional
260, al nord del municipi, que no pot considerar-se com un accés secundari, ja que té un nivell de
servei molt elevat.
Aquest darrer accés, al contrari que el primer, no reuneix les mesures de seguretat que garanteixen
una connexió segura pels usuaris ni un equilibri entre mobilitat i accessibilitat, de manera que
caldria el titular de la N 260 analitzi la situació i trobi una solució que determini una nova
configuració d’aquesta connexió i/o accessos que millori la situació anterior des del punt de vista de
la seguretat vial.
Per passar d'una carretera a una altra (connexions) o una via o un tram (accessos), cal, en general,
la interposició d'una o diverses vies de connexió (ramals d'enllaç, vies de gir, ramals de
transferència o calçades anulars ) i dels elements que permetin materialitzar els moviments
d'entrada o sortida per possibilitar la maniobra de gir a la dreta a una carretera, vies que no
existeixen actualment a la connexió directe de Vilajuïga a la N260, pel que el titular de la carretera
ha de garantir que la maniobra de gir a la dreta garanteixi una accessibilitat i mobilitat segura,
optimitzant el repartiment dels fluxos de trànsit entre les diferents calçades d'acord amb la seva
funcionalitat i la seva capacitat.
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Vist l’exposat, s’acorda per unanimitat de la Junta de Govern:
Primer. Sol·licitar al Ministeri de Fomento que reordeni la connexió i accessos a Vilajuïga, des de la
N 260, que garanteixi una accessibilitat i mobilitat segura.
Segon.- Notificar l’anterior acord al Ministerio de Fomento a Girona.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa – Presidenta aixeca la sessió, quan
són les 21:00 hores del vespre, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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