AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Exp: X2020000446
Ref: LSS

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL

Sessió Número: 10/2020
Lloc: Consistori Municipal
Data: (Hora: 12:19 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
Sra. Paula PAIRÓ i CORTADA
1era Tinent d’Alcalde
Sra. Roser RIPOLL i COLL
3era Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)
(APV)
(APV)

Excusa la seva assistència:
Membres corporatius no assistents
Sr. Simó COLLS i COSTA

Càrrec
2on Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)

Actua com a Secretària – Interventora, la senyora Lydia Sánchez Sánchez,
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 03/09/2020 (NÚM. 9/2020).
Vista l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data
03/09/2020 (núm. 9/2020), 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.
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2.1. CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI LOCAL
D’HABITATGE DE VILAJUÏGA. (Exp. X2020000432)
“Expedient núm.: X2020000432
CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS PER A LA REDACCIÓ DE L’ESTUDI LOCAL D’HABITATGE
DE VILAJUÏGA.
Identificació de l’expedient
Resolució d’adjudicació de contracte menor i aprovació de memòria justificativa per a la seva
celebració.
Antecedents
Necessitats a satisfer:
1. Serveis per a la redacció de l’estudi local d’habitatge de Vilajuïga.
2. Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Serveis
Valor estimat del contracte: 8.100,00 €
Objecte del contracte: Serveis per a la redacció de l’estudi local d’habitatge
de Vilajuïga.
Responsable del contracte: Paula Pairó Cortada
Nom del contractista: Josep Maria Najes Querol
NIF/NIE: 40.454.582-C
Procediment de contractació: Contracte
Tipus de tramitació:
menor
ordinària
Codi CPV: 71241000-9
Base imposable
Import IVA
Tipus IVA
8.100,00 €
1.701,00 €
21%
Preu: 9.801 € (IVA inclòs)
Operació subjecta a IRPF: si
tipus retenció 15%
Durada : 1
Dies: X
Mesos:
Data prevista d’inici: 18 de setembre de 2020.
3. Consta a l’expedient informe/memòria justificativa.
4. S’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per dur a terme el contracte.
Fonaments de dret
Primer. Es d’aplicació la normativa següent:
- Art 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre.
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-

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.

Segon. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord de contractació és la Junta de Govern
Local.
Resolució.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
1. Aprovar la justificació del contracte menor, per ser la seva forma més idònia i eficient de dur
a terme les finalitats de l’Ajuntament.
2. Adjudicar al Sr. Josep Maria Najes Querol el contracte menor descrit en els antecedents, pel
valor total de 9.801 € (IVA inclòs).
Condicions particulars del contracte:
A més de les condicions generals del contracte establertes en les característiques del contracte,
s’estableixen les següents condicions particulars, obligatòries per al contractista:
a. El contractista haurà d’executar el contracte en els terminis parcials i total establerts. El seu
incompliment podrà comportar la resolució del contracte o la imposició de penalitats diàries
per la quantia establerta a l’article 193 de la LCSP.
b. L’aplicació pressupostària en la qual s’imputarà la despesa corresponent a aquest contracte
és la següent: 920/22607.
c. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
d. Publicar en el Portal de la Transparència i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament les
dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari i comunicar-les així mateix
al Registre Públic de Contractes.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
2.2. ADHESIÓ A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ
D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES
(EXP. 2019.01): ACCIDENTS (LOT 1), VEHICLES TERRESTRES (LOT 2),
RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3),
DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS (LOT 4). (Exp. X2020000448)
“PROPOSTA D’ACORD DE L’AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA D’ADHESIÓ A L’ACORD MARC
DEL SERVEI D’ASSESSORAMENT I MEDIACIÓ D’ASSEGURANCES (EXP.2018.07) I A
L’ACORD MARC DEL SERVEI D’ASSEGURANCES (EXP. 2019.01): ACCIDENTS (LOT 1),
VEHICLES TERRESTRES (LOT 2), RESPONSABILITAT DE CÀRRECS ELECTES I PERSONAL
DE L’ADMINISTRACIÓ (LOT 3), DEFENSA JURÍDICA I RECLAMACIÓ DE DANYS (LOT 4).
ANTECEDENTS.
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1.- El CCDL, per encàrrec de l’ACM, promou periòdicament, mitjançant les seves Centrals de
Contractació, la licitació de contractes 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 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 partir de les actuacions de prospecció de
mercat i estudis que porta a terme el gabinet d’estudis de l’entitat.
2.- Per donar continuïtat als contractes d’assegurances, l’ACM va considerar oportú i justificat la
licitació d’un nou Acord marc pel servei de pòlisses d’assegurances d’accidents, de vehicles, de
responsabilitat de càrrecs electes i de defensa jurídica i reclamació de danys, així com la formulació
del corresponent encàrrec al CCDL per tal que porti a terme, de manera efectiva, aquesta licitació.
En aquest sentit, mitjançant Resolució de Presidència 09/2019, de 7 de febrer, es resolgué aprovar
formalment l’acceptació de l’encàrrec formulat pels òrgans de direcció de l’ACM, per tal de portar a
terme la licitació d’un Acord marc del servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats
locals de Catalunya i aprovar, així mateix, l’inici del corresponent expedient, amb número 209.01
En data 25 de novembre de 2019 i prèvia tramitació del corresponent expedient s’ha aprovat
definitivament l’adjudicació Lot 1 pòlissa d’accidents a Zurich Insurance PLC, Sucursal en España,
Lot 2 pòlissa de vehicles terrestres a FIATC Mutua de Seguros y Reaseguros, Lot 3 pòlissa
d’assegurances de responsabilitat de càrrecs electes a AIG Europe SA, i Lot 4 pòlissa de defensa
jurídica i reclamació de danys a ARAG SE, Sucursal en España.
En data 23 de desembre de 2019 es formalitzen els contractes dels lots 1,2,3 i 4 per un període
inicial de vint-i-quatre mesos, a partir de l’1 de gener de 2020. Aquest període podrà ésser
prorrogat per dos períodes de dotze mesos addicionals, com a termini màxim cadascun d’ells,
essent el seu límit, vigència inicial i pròrrogues, de quaranta-vuit mesos com a màxim.
3.- En data 21 de febrer del 2020, la presidència del CCDL, mitjançant resolució núm. 17/2020 va
acordar adjudicar l’Acord marc del servei d’assessorament i mediació d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya a l’empresa Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de
Seguros, SL.
4.- En data 27 de març de 2020 es formalitza el contracte per un període inicial de vint-i-quatre
mesos, a partir de la mateixa data de signatura.
FONAMENTS DE DRET.
Articles 227 i ss. de la nova LCSP, en relació a la DA 5a de la LBRL respecte a la creació i règim de
centrals de contractació i l’adhesió a aquestes i articles concordants del TRLCSP en relació a les
adhesions formalitzades abans de l’entrada en vigor de la nova LCSP.
Articles 219 a 222 de la nova LCSP en relació al règim dels Acords marc, i de l’adjudicació de
contractes basats en aquests.
Article 153 i 220 de la nova LCSP pel que fa a la formalització dels contractes administratius
mitjançant la signatura per les parts del contracte dels corresponents documents contractuals.
Disposició addicional 3a. de la nova LSCP.
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Plecs de clàusules administratives particulars i prescripcions tècniques que regeixen l’Acord marc del
servei de pòlisses d’assegurances amb destinació a les entitats locals de Catalunya aprovats per la
Resolució de Presidència núm. 30/2019, d’1 de juliol i publicats al perfil de contractant de l’entitat.
Per tot això, d’acord als antecedents abans esmentats i als fonaments de dret assenyalats
anteriorment, aquest Ajuntament
S’ACORDA:
Primer.- Que l’Ajuntament de Vilajuïga s’adhereix a l’Acord marc del servei d’assessorament i
mediació
d’assegurances
amb
destinació
a
les
entitats
locals
de
Catalunya
(Expedient 2018.07) adjudicat a Ferrer & Ojeda, i per tant, Ferrer & Ojeda Asociados, Correduría de
Seguros, SL passa a tenir la condició de mediador de l’Ajuntament de Vilajuïga.
Segon.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament de Vilajuïga l’Acord marc del servei d’assegurances amb
destinació a les entitats locals de Catalunya (Exp. 2019.01) i contractar les Pòlisses que a
continuació s’indiquen:
(X) Lot 1. Accidents, a favor de la mercantil Zurich Insurance PLC, per un import de 192
euros, i amb vigència des del 15/09/2020 al 14/09/2021. Pòlissa d’accidents per a la Llar
d’Infants Municipal.
(___) Lot 2. Vehicles Terrestres, a favor de la mercantil Fiatc Mutua de Seguros y
Reaseguros, per un import de ________ euros, amb vigència des del ___/___/___ al
___/___/___
(___) Lot 3. Responsabilitat de Càrrecs electes i personal al servei de l’administració, a favor
de la mercantil AIG Europe SA, per un import de ________ euros, amb vigència des del
___/___/___ al ___/___/___
(___) Lot 4. Defensa jurídica i reclamació de danys, a favor de la mercantil ARAG SE, per un
import de _______ euros, amb vigència des del ___/___/___ al ___/___/___
Tercer.- Aprovar l'autorització i disposició de la despesa per import de 192 euros que s'imputarà,
dins del pressupost municipal de l'any 2020, a càrrec de l'aplicació pressupostària 920/22400.
Quart.- Notificar l’adopció del present acord al CCDL (preferentment per e-Notum al NIF
P0800222B i correu electrònic centraldecompres@acm.cat o per correu postal al c/. València
231, 6º, 08007 de Barcelona), també al mediador Ferrer & Ojeda (c/Tamarit 155 – 159 08015
Barcelona), així com a la resta d’interessats que s’escaigui, i donar-li els efectes de publicitat que
siguin preceptius.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
2.3. APROVACIÓ DE FACTURES LLISTAT NÚMERO 12. (Exp. X2020000447 )
“Exp.: X2020000447
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Ref: CLM
PROPOSTA JGL
El regidor responsable de l’Àrea de Territori i sostenibilitat, formula la següent proposta per a la
Junta de Govern Local:
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de factures llistat núm. 12.
Antecedents
1. Relació de factures presentades per diversos proveïdors corresponents a l’exercici 2020:
Nº Factura

Raó social

Import

201649

Sersall 95 S.L

8.023,70 €

Descripció
Servei porta a porta

2. Es va emetre informe d’intervenció en què s’informaven 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 les factures
comporta i per haver-se tramitat l’expedient de despesa corresponent.

3. 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.

4. Un cop ha estat conformada pel regidor de l’àrea corresponent.
Fonaments de dret
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 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es
regulen les obligacions de facturació.
— L’article 21.1.f) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.
L’òrgan competent per a l’autorització i disposició de despeses a partir dels 3.000 € i fins al límit de
la seva competència, així com el reconeixement d’obligacions i l’ordenació de pagaments, és la
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Junta de Govern Local per delegació de l’alcalde president (Decret d’Alcaldia 184/2019, publicat en
el Butlletí Oficial de la Província núm. 138, de data 18 de juliol de 2019).
Acord
1. Aprovar la factura núm. 509/2020 i 449/2020, inclosa en el llibre d’aprovació de factures
corresponent a l’exercici 2020, i a càrrec d’Intervenció corresponents als registres de factures que a
continuació es detallen, per un import total de 8.023,70 € IVA inclòs.
2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions (ADO) de la despesa de la factura núm.
509/2020, elaborades per la Intervenció municipal, la qual s’incorpora com a document annex en
aquest acord.”
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
2.4. CONTRACTACIÓ SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE. (Exp. X2020000415)
“Expedient núm.: X2020000415
CONTRACTACIÓ SERVEI DE DINAMITZACIÓ DE L'ESPAI JOVE.
Identificació de l’expedient
Resolució d’adjudicació de contracte menor i aprovació de memòria justificativa per a la seva
celebració.
Antecedents
Necessitats a satisfer:
1. Serveis dinamització de l’espai jove.
2. Característiques del contracte:

Tipus de contracte: Serveis
Valor estimat del contracte:4.242,37€
Objecte del contracte: L’objecte del contracte és la contractació de la gestió
tècnica i dinamització del Servei de Joventut

Responsable del contracte: Roser Ripoll Coll
Nom del contractista: Consell Esportiu de l’Alt Empordà
NIF/NIE:G-17073131
Procediment de contractació: Contracte
Tipus de tramitació:
menor
ordinària
Codi CPV: 92000000
Base imposable
Import IVA
Tipus IVA
4.242,37 €
00,00 €
Exempt IVA
Preu:4.242,37 € (IVA inclòs)
Operació subjecta a IRPF:NO
Durada : 8
Dies:
Mesos:X
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Data prevista d’inici:18 de setembre de 2020.
3. Consta a l’expedient informe/memòria justificativa.
4. S’acredita l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre les despeses que es
derivin d’aquest contracte a l’exercici 2020 i a les properes anualitats resta condicionat
suspensivament a l’existència de crèdit adequat i suficient per fer front a la despesa.
Fonaments de dret
Primer. Es d’aplicació la normativa següent:
- Art 118 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic.
- Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat pel
Reial decret 1098/01, de 12 d’octubre.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i
de règim local de Catalunya.
Segon. L’òrgan competent per a l’adopció d’aquest acord de contractació és l’Alcaldia.
Resolució.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local adopta els següents acords:
1. Aprovar la justificació del contracte menor, per ser la seva forma més idònia i eficient de dur
a terme les finalitats de l’Ajuntament.
2. Adjudicar al Consell Esportiu de l’Alt Empordà el contracte menor descrit en els antecedents,
pel valor total de 4.242,37 € (IVA inclòs).
Condicions particulars del contracte:
A més de les condicions generals del contracte establertes en les característiques del contracte,
s’estableixen les següents condicions particulars, obligatòries per al contractista:
e. El contractista haurà d’executar el contracte en els terminis parcials i total establerts. El seu
incompliment podrà comportar la resolució del contracte o la imposició de penalitats diàries
per la quantia establerta a l’article 193 de la LCSP.
f. L’aplicació pressupostària en la qual s’imputarà la despesa corresponent a aquest contracte
és la següent: 231/46503.
g. Notificar la resolució a l’adjudicatari en el termini de deu dies a partir de la data de la
signatura de la Resolució.
h. Publicar en el Portal de la Transparència i en el Perfil del contractant de l’Ajuntament les
dades bàsiques del contracte incloent la identitat de l’adjudicatari i comunicar-les així mateix
al Registre Públic de Contractes.

I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió, quan són les
13:44 hores, de tot el que, com a Secretària – InterventoraInterina, CERTIFICO.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa

Lydia Sánchez Sánchez
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Alcalde – President

Secretària

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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