AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2019000234

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 5/2019
Lloc:: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 30 de maig de 2019. (Hora: 19:00 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)

No hi assisteix
steix el regidor, 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 pe
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,
rganització, Funcionament i Règim Jurídic dels Ens Locals, es procedeix a conèixer els assumptes
inclosos a l’ordre del dia.
La Secretària fa constar la recepc
recepció
ió de la convocatòria per part de tots els membres.
1. APROVACIÓ ACTA SESSIÓ ANTERIOR DE JUNTA DE GOVERN LOCAL: ORDINÀRIA DE
DATA 25-04-2019
2019 (NÚM. 4/2019).
Vista l’acta de la sessió anterior,, pendent d’aprovació, ordinària de data 25 d’abril de 2019 (núm.
4/2019), i no havent-se
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
X2019000214)

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
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
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 pagamen
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 Lleii 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
less Entitats Locals, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
INFORME
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la relació de factures nº 5/2019
5/2019-A i nº 5/2019-B,
B, incloses en el llibre
d’aprovació de factures corresponent a l’exercici 2019, i a cà
càrrec
rrec d’Intervenció corresponents als
registres de factures que a continuació es detallen, per un import total de 49.033,64 i 98.296,81
euros respectivament.
-

Llistat 5/2019-A:: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 324 de data
26.04.19 i nº 90457A01051239, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per import de
0,73 euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 347 de data 15.05.19 i nº
1190505822, emesa per Grupo Electro Stocks, S.L., per import de 347,14 €. (Total:
49.033,64 euros)
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-

Llistat 5/2019-B:: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 349 de data
17.05.19 i nº 90457A01266803, emesa per Banco Bilbao Argentaria, S.A., per impo
import de
0,36 euros, fins la factura amb número de registre d’entrada 422 de data 30.05.19 i nº
2019216, emesa pel Consell Comarcalt Alt Empordà, per import de 227,96 euros. (Total:
98.296,81 €)

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la
relació de factures nº 5/2019-A
A i nº 5/2019
5/2019-B,
B, 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 PROPOSTA D’ADHESIÓ A L’ACORDS MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES DE
DANYS A EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS (EXP. 2017.06), DE LA SEGONA PRÒRROGA
DE L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2015.04), DEL SERVEI DE
MEDIACIÓ (EXP. 2015.01) I DE LES PÒLISSES DE VIDA I RESPONSABILITAT CIVIL
PATRIMONIAL (EXP. 2018.0) (EXP. X2019000210)
Vist l’expedient X2019000210 d’adhesió a l'acord marc del servei de pòlisses d'assegurances de
danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats lo
locals
cals de Catalunya del Consorci Català
pel desenvolupament Local (CCDL) i de l’Associació de Municipis de Catalunya (ACM)
Ates que el CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contract
contractes
es amb destinació a les entitats locals de Catalunya recorrent a
la utilització de les tècniques de racionalització de la contractació administrativa previstes a la vigent
legislació en matèria de contractes del sector públic, principalment el denominat Ac
Acord marc,
fórmula, que possibilita la contractació de forma agregada de bona part de les demandes de
subministraments i serveis que es pretenen atendre, d’acord amb les necessitats a satisfer de les
entitats locals adherides a l’Associació i detectades a p
partir
artir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
En data 28 de novembre de 2018 del corresponent procediment s’ha aprovat definitivament la
segona pròrroga de l’Acord marc del serveis de pòliss
pòlisses
es d’assegurances (Exp. 2015.04) pel que fa
als Lots 3,6 i 7 per un període addicional de 12 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins a les
24 hores del dia 31 de desembre de 2019. S’ha aprovat definitivament la segona pròrroga del Lot 2
per un període
e addicional de 6 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 fins a les 24 hores del dia
30 de juny de 2019.
En data 19 de desembre de 2018 i prèvia tramitació s’ aprova definitivament la segona pròrroga de
l’Acord marc del serveis de pòlisses d’assegurances (Exp. 2015.04), pel que fa al Lot 5 per un
període addicional de 4 mesos més, des de l’1 de gener de 2019 i fins el 30 d’abril de 2019.
En data 5 d’abril de 2019 i prèvia tramitació s’ aprova definitivament adjudicar l’Acord marc dels
serveis d’assegurances
ces de Vida i Responsabilitat Civil Patrimonial (Exp. 2018.08), pel Lot 1 – Vida a
Vida Caixa Sau de Seguros y Reaseguros, i Lot 2 – responsabilitat civil patrimonial a Zurich
Insurance per un període de 24 mesos, a partir d’1 de maig de 2019.
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En data 10 de febrer de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment administratiu a tal
efecte, la Comissió Executiva del CCDL va acordar aprovar la cessió, com a modificació subjectiva
de l’òrgan de contractació, dell mencionat Acord marc del servei d’ass
d’assessorament
essorament i mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2015.01), subscrit entre el
CCDL i la mercantil Ferrer & Ojeda Asociados Corredoria de Seguros, S.L.
S.L.,, a favor de l’ACM, per a la
subrogació, d’aquesta última entit
entitat,
at, en la posició del CCDL en relació amb tots els drets i deures
derivats de la relació contractual, així com en relació a qualsevol altre efecte jurídic, formalitzant
formalitzant-se
la dita cessió en data 28 de juny de 2016.
En data 21 de novembre de 2017, i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte, la
Central de Contractació de l’ACM va adoptar una Resolució en virtut de la qual fou aprovada
definitivament la seva primera pròrroga
pròrroga, per un període addicional de
e 12 mesos més, en els
mateixos termes i condicions que es venia prestant el servei, formalitzant
formalitzant-se
se l’esmentada pròrroga
en data 30 de novembre de 2017.
En data 28 de novembre de 2018 i prèvia tramitació del corresponent procediment a l’efecte
d’acord amb
b el Reglament de funcionament de la Central de Contractació de l’ACM, fou aprovada
una Resolució de l’esmentada Central de Contractació disposant aprovar definitivament la segona
pròrroga de l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurance
d’assegurances (Exp. 2015.01) per
un període addicional de 12 mesos, des de l’1 de gener de 2019 i fins les 24 hores del dia 31 de
desembre de 2019.
Atès que mitjançant Provisió d’alcaldia es justifica la necessitat i proposa l’adhesió de l’Ajuntament a
l’Acord marc del servei d’assegurances de responsabilitat civil i danys a les edificacions i
instal·lacions municipals amb destinació a les entitats lo
locals
cals de Catalunya, així com al servei de
mediació i assessorament als municipis i ens locals de Catalunya
Atesa la possibilitat d’establir centrals de contractació per a la contractació pública d’obres, serveis i
subministraments està prevista en els art
art.. 227 i següent de la Llei de contractes del sector públic
9/2017 8.11, (LCSP d’ara endavant), a les quals es poden adherir els ens locals sempre que s’hagi
fet constar en la licitació.
Atès que d’acord amb la disposició addicional tercera de la LCSP és p
preceptiu
receptiu l’informe del secretari
municipal en els expedients de contractació, modificació, revisió de preus, pròrrogues, manteniment
de l’equilibri econòmic, interpretació i resolució dels contractes.
Ateses les atribucions de la Junta de Govern Local, ss’adopten
’adopten els acords següents:
Primer. Que l’Ajuntament de Vilajuïga s’adhereix a l’Acord marc del servei de mediació
d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya adjudicat a Ferrer&Ojeda, i per
tant, Ferrer&Ojeda passa a tenir la con
condició de Mediador de l’Ajuntament.
Segon. Que l’Ajuntament de Vilajuïga s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya i contracte les Pòlisses que a continuació s’indiquen :
- Lot 1. Assegurances de danys a edificis i instal·lacions amb destinació a les entitats locals de
Catalunya i contracte la pòlissa de danys a edificis i instal·lacions a Seguros Catalana Occidente, SA
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de Seguro y Reaseguros, Sociedad Unipersonal per un import de 4.023,29 euro
euros, a partir de la
finalització dels contractes actuals.





MULTIRISC PIME, Casa de la Vila, Llar d'Infants, Dispensari i Local Social, pòlissa núm.
BIDR034024 venciment 23.10.2019.
MULTIRISC PIME, Centre Cívic, pòlissa núm. BIQ024152 venciment 04.07.2020.
MULTIRISC PIME, CAT, pòlissa núm. GPDHM0800267 venciment 08.03.2020.
MULTIRISC PIME, Instal·lacions Esportives, pòlissa núm. BIDQ017273 venciment
30.04.2020.

- Lot 5. Responsabilitat Civil Patrimonial a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, Sucursa
Sucursal en
España per un import de 1.317,72 euros a partir de la finalització del contracte actual previst pel
07.07.2020.
Tercer.- Aprovar la despesa corresponent amb càrrec a l’aplicació pressupostària 920/22400
Primes assegurances.
Quart.- Aquests acords d’adhesió produiran efectes al moment de la seva recepció per part de
Ferrer & Ojeda o el Consorci Català de Desenvolupament Local.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Català pel Desenvolupament Local (c/ València 231,
6º, 08007,
007, Barcelona) i a Ferrer & Ojeda ( C/ Tamarit 155
155-159,
159, 08015 de Barcelona).
Sisè.- Notificar el present acord a la Corredoria d’assegurances Rambla Millenium SL, a fi de que
prengui coneixement i faci extensiu a la companyia PLUS ULTRA SEGUROS S.A.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
2.3 APROVACIO DEL CONVENI ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE CATALUNYA I LA
DIRECCIÓ GENERAL DE POLÍTIQUES AMBIENTALS I MEDI NATURAL I L’AJUNTAMENT
DE VILAJUÏGA PER A L’IMPULS D’UN CENTRE PILOT DE PROMOCIÓ DE LA PREVENCIÓ I
GESTIÓ DE RESIDUS ALS PARCS NATURALS DE CATALUNYA (EXP. X2019000421)
En data 18 de desembre de 2018, l’Ajuntament de Vilajuïga va sol·licitar a l’Agència de Residus de
Catalunya una subvenció directa per un import de 100.000,00€
€ euros destinada al finançament de
la implantació d’un centre pilot de promoció de la prevenció i gestió de residus als Parcs Naturals de
Catalunya.
L’objecte del present conveni consisteix en instrumentalitzar l’atorgament d’una subv
subvenció per part
de l’Agència de Residus de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Vilajuïga per a la implantació d’un
centre pilot de promoció de la prevenció i gestió de residus als Parcs Naturals de Catalunya
L’Agència finançarà aquest import mitjançant l’l’atorgament
atorgament d’una subvenció directa dinerària a favor
de l’Ajuntament de Vilajuïga de 100.000
100.000€
Aquest conveni serveix com a proposta, resolució d’atorgament i acceptació de la subvenció directa
dinerària que atorga l’Agència de Residus de Catalunya a favor de l’Ajuntament de Vilajuïga, per un
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import total màxim de cent mil euros (100.000,00 €), destinats al finançament de les obres
d’adequació del centre pilot de promoció de la prevenció i gestió de residus als Parcs Naturals de
Catalunya, així com al disseny
ny dels materials educatius, elements informatius i divulgatius que hi
estiguin presents, objecte del conveni.
Considerant la proposta de Conveni que consta a l’expedient.
Vist l’informe d’intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del Conveni.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa a la Junta
l'adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni entre l’Agencia de Residus de Catalunya i la Direcció
General de
e Politiques ambientals i medi natural i l’Ajuntament de Vilajuïga per a l’impuls d’un
Centre Pilot de promoció de la prevenció i gestió de Residus als Parcs Naturals de Catalunya.
SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del citat Conven
Conveni, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de Província i en el tauló d'edictes de l'Ajuntament, durant el termini de
20 dies hàbils a l'efecte de que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix estarà a la disposició del
delss interessats a la seu electrònica d'aquest Ajuntament
TERCER. Facultar a 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 prop
proposta.
2.4 APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE LLANÇÀ I L’AJUNTAMENT DE
VILAJUÏGA, PEL TRASLLAT D’USUARIS DEL CENTRE ALTEM DES D’AMBDUES
POBLACIONS. (X2019000182)
Vista la petició d’una família del municipi de facilitar el transport adaptat a un dels seus membres
discapacitat, des del municipi de Vilajuïga al Centre ALTEM de Figueres, ates que aquest Centre no
disposa d’una línea de servei que passi per Vilajuïga.
Ates que l’Ajuntament de Llançà, ha contractat amb Creu Roja Llançà el trasllat dels usuaris des del
seu domicili al Centre ALTEM de Figueres i viceversa, mitjançant vehicle adaptat propietat de
l’Ajuntament de Llançà.
Ates que aquest Ajuntament del Vi
Vilajuïga,
lajuïga, està interessat en que ciutadans del seu municipi puguin
fer ús del servei adaptat de transport, l’Ajuntament de Llançà, per mitjans propis o mitjançant
contracte de serveis, efectuarà el transport usuaris des del seu domicili de Vilajuïga al Cent
Centre
ALTEM de Figueres i viceversa, mitjançant vehicle adaptat.
Considerant la proposta de Conveni de l’Ajuntament de Llança pel trasllat d’usuaris del centre Altem
des de Vilajuïga, que consta a l’expedient.
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Vist l’informe d’intervenció sobre els aspectes econòmics que comporta la subscripció del Conveni,
així com sobre l'acreditació en l'expedient que la constitució del citat conveni no posa en risc la
sostenibilitat financera del conjunt de la Hisenda munici
municipal.
Realitzada la tramitació legalment establerta i vist l'Informe de Secretaria, es proposa a la Junta
l'adopció del següent ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Conveni entre l’Ajuntament de Llançà i l’Ajuntament de Vilajuïga,
pel trasllat d’usuaris del centre Altem des d’ambdues poblacions.
SEGON. Sotmetre a informació pública l'aprovació inicial del citat Conveni, mitjançant anunci
publicat en el Butlletí Oficial de Província i en el tauló d'edictes de l'Ajuntament, durant el termini de
20 dies hàbils a l'efecte de que es produeixin les al·legacions que s'estimin pertinents.
Així mateix estarà a la disposició dels interessats a la seu electrònica d'aquest A
Ajuntament.
TERCER. Facultar a 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.
3. URBANISME, ACTIVITATS I OBRES.
3.1 APROVACIÓ MEMÒRIA VALORADA SUBSTITUCIÓ A LA FAÇANA SUD DE LA
FUSTERIA EXTERIOR DE L’ESCOLA SANTIAGO RATÉS DEL MUNICIPI DE VILAJUÏGA.
(EXP. X2019000245)
Vist que amb data 18 d’abril de 2019 l’Alcaldessa, mitjançant provisió d’alcaldia ordena en
compliment del Pacte d’Alcaldes, la redacció de la Memòria Valorada de substitució a la façana sud
de la fusteria exterior de l’escola Santiago Ratés del municipi de Vilajuïga, per tal que compleixi amb
la normativa d’aplicació, garantint la seguretat de les persones i béns i la millora de l’eficiència
energètica i l’estalvi d’emissions a l’atmosfera.
Vista la Memòria Valorada per a la Substitució a la façana sud de la fusteria exterior de l’escola
Santiago Ratés del municipi de Vilajuïga, de data 20 maig de 2019.
Vist que amb data 22 de maig de 2019 es va emetre Informe per Secretaria sobri la Legislació
aplicable i el procediment a seguir i en el qual es considerava que per aplicació de l’article 37.6 del
ROAS, en aquest tipus d'obres menors, queda exceptuat el tràmit de publicitat de la memòria
valorada.
Vist l’anterior, s’acorda per unanimitat dels assistents:
PRIMER. Aprovar la Memòria Valorada per a la Substitució a la façana sud de la fusteria exterior
de l’escola Santiago Ratés del municipi de Vilajuïga, per import de 32.264,06 €.
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
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4. CONTRACTACIÓ.
4.1 CONTRACTACIÓ DE LES OBRES D’AMPLIACIÓ
L’ENLLUMENAT PÚBLIC. (EXP. X2019000135)

DE

LA

REMODELACIÓ

DE

A la vista dels següents antecedents:
Document

Data

Provisió d’alcaldia
Informe de Secretària
Informe d'Intervenció
Informe Tècnic

4.4.2019
11.4.2019
15.4.2019
15.4.2019

Característiques del contracte :
Tipus de contracte: Obra
Objecte del contracte: Ampliació de la remodelació de l’enllumenat públic
Procediment de contractació: Contracte menor

Tipus de Tramitació: ordinària

Codi CPV: 50232100-1
Valor estimat del contracte: 11.536,60
11.536,60€

IVA: 2.422,69€

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 membres del Junta de govern:
PRIMER. Justificar la celebració del contracte pels següents motius:
Durant l‘execució de les obres de remodelació de l’enllumenat públic del nucli urbà de Vilajuïga,
adjudicades per la Junta de govern, en data 8
8-11-2018,
2018, s’ha informat, per part dels tècnics
directors que, per tal de legalitzar les obres executades s’ha d’ampliar la remodelació de la
instal·lació fins al final de línea (C/ Sant Sebastià, C/ Tancat, C/ Sant Feliu, Plaça Major, quedant
acreditat que la contractació de les obres de AMPLIACIO DE LA REMODELACIO DE L’ENLLUMENAT
PUBLIC mitjançant un contracte menor és la forma més idònia i eficient de dur a terme les finalitats
de l'Ajuntament.
SEGON. Contractar amb PRODAISA la prestació descrita en els antecedents, per import de
11.536,60€ , mes IVA.
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
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Exercici
2019

Aplicació pressupostària
165/63300

Import
16.000€

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.
SISÈ. 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 d
deliberació
eliberació i per unanimitat, aproven la proposta.
5. COMUNICACIÓ I ASSABENTATS.
5.1 DONAR COMPTES DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE DE L’EXERCICI
2019.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2019000421 a la E2019000630 del programa d’entrades e
e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000263 a la S2019000353 del programa de sortides e
e-municipis de
l’exercici 2019.
Resolució.
Com a Alcaldessa – Presidenta
sidenta 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 E2019000421 de data 25
25-04-2019
2019 de Gloria Bassols Compte, a la número
E2019000630 de data 30-05-2019
2019 de Enginyeria Energètica Gironina, S.L.
 Sortides de la número S2019000263 de data 25
25-04-2019
2019 de Xarxa Local de Municipis de la
Diputació de Girona, a la número S2019000353 de data 30
30-05-2019
2019 de Pascale Nelly Nuret.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
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AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, la Sra. Alcaldessa – Presidenta aixeca la sessió, quan
són les 19:45 hores del vespre, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.
Joana Cobo Ortiz
Alcaldessa – Presidenta

Olga Serrats Juanola
Secretària - Interventora

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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