AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2019000326

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 9/2019
Lloc: Despatx de l’Alcaldia de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Data: 2 d’agost de 2019. (Hora: 11:45 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
Sr. Simó COLLS i COSTA
2on Tinent d’Alcalde
Sra. Roser RIPOLL i COLL
3era Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)
(APV)
(APV)

Excusa la seva assistència:
Membres corporatius assistents
Sra. Paula PAIRÓ i CORTADA

Càrrec
1era Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)

Actua com a Secretària – Interventora accidental, 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 SESSIÓ ANTERIOR DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL: ORDINÀRIA
DE DATA 11-07-2019 (NÚM. 8/2019).
Vista l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data
11 de juliol de 2019 (núm. 8/2019), 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
X2019000293)

DE

RESOLUCIÓ.
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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, qui subscriu eleva la proposta de resolució següent:
INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
PRIMER. Aprovar la relació de factures núms. 7/2019-A, 7/2019-B i 7/2019-C, 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 90.866,28, 40.946,23 i
1.587,35 euros respectivament.
-

Llistat 7/2019-A: Inclou la factura amb número de registre d’entrada 20 de data
21.12.18 i nº 206-18, emesa per Rubau Tarrés, S.A., per import de 90.866,28 euros. (Total:
90.866,28 euros)

-

Llistat 7/2019-B: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 528 de data
15.07.19 i nº S1/190689, emesa per Editorial Gavarres, S.L., per import de 104,00 euros,
fins la factura amb número de registre d’entrada 595 de data 31.07.19 i nº 0210503619,
emesa per Fundició Ductil Benito, S.L., per import de 363,39 euros. (Total: 40.946,23 €)
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-

Llistat 7/2019-C: S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 596 de data
30.07.19 i nº 31.202019, emesa per Dani Abad Riera, per import de 739,35 euros, fins la
factura amb número de registre d’entrada 597 de data 01.08.19 i nº 102019, emesa per Juli
Fina Pla, per import de 848,00 euros. (Total: 1.587,35 €)

SEGON. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la relació de
factures núms. 7/2019-A, 7/2019-B i 7/2019-C, 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.
3. CONTRACTACIÓ.
3.1 CONTRACTACIÓ DE L’OBRA PER A LA SUBSTITUCIO A LES FAÇANES SUD DE LA
FUSTERIA EXTERIOR DEL CEIP SANTIAGO RATES DE VILAJUIGA
Antecedents de fet.
1. Providència d’alcaldia, on s’acredita la necessitat d’aquest Ajuntament de realitzar la contracció
per a l’execució de la Substitució a les façanes nord de la fusteria exterior del CEIP Santiago.
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:



METALLS LLANÇA SL
CRISTALERIA ROSES SC

4. Informe de Secretaria sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir.
5. Informe del Tècnic municipal de valoració de les ofertes presentades.
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: Aquest Ajuntament Vilajuïga
és un municipi inclòs en el grup de municipis signants del Pacte d’Alcaldes que lluiten contra el
canvi climàtic, reduint les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 % per l’any 2020 a
través de l’eficiència energètica i les energies renovables.
Amb aquest objectiu i ates que la fusteria del CEIP Santiago Rates de Vilajuïga, es troben en mal
estat, provocant una gran pèrdua calorífica i energètica. El fet de ser vidre simple, també implica
un important grau de perillositat, que al tractar-se d’una escola, qualsevol cop o ventada, pot
provocar el trencament d’aquest i causar talls als alumnes.
Per tant es pot dir que les finestres actuals, no fan la funció d’estanqueïtat que li pertocaria, i tot i
que s’han anat fent les petites reparacions de manteniment del dia a dia, no es pot garantir el
confort dels espais ni tampoc l’aïllament acústic que li correspon.
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Amb la substitució d’aquestes finestres i incloent-hi persianes es guanyarà amb confort i qualitat,
però també i molt important, en una disminució del consum de calefacció, que ajudarà a reduir els
grans costos econòmics que això genera. Substituint l’envolvent de l’edifici, es millorarà l’eficiència
tèrmica de l’edifici. També dir que passar d’un vidre simple a un laminat, es guanyarà en seguretat
SEGON. Contractar amb METALLS LLANÇA SL la prestació descrita en els antecedents per import
de 28.418,93€
TERCER. Aprovar la despesa corresponent:
Exercici

Aplicació pressupostària

Import

2019

323/62201

28.418,93€

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.
4. COMUNICACIÓ I ASSABENTATS.
4.1 DONAR COMPTES DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE DE L’EXERCICI
2019. (EXP. X2019000326)
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2019000896 a la E2019001042 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2019.
2. Sortides de la número S2019000484 a la S2019000585 del programa de sortides e-municipis de
l’exercici 2019.
Resolució.
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 E2019000896 de data 11-07-2019 de Sheila Carmona Vall - Llosera, a la
número E2019001042 de data 2-08-2019 de Eric Torres Pérez.
Sortides de la número S2019000484 de data 11-07-2019 de Eric Torres Pérez, a la número
S2019000585 de data 1-08-2019 de Laia Guisset Lagresa.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
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I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió, quan són les
13:15 hores del migdia, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Sílvia Nadal Martínez
Secretària acctal.

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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