AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA

Exp: X2020000270
Ref: LSS

ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 5/2020
Lloc: Consistori Municipal
Data: (Hora: 12:00 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
Sr. Simó COLLS i COSTA
2on Tinent d’Alcalde
Sra. Roser RIPOLL i COLL
3era Tinent d’Alcalde

Grup municipal
(APV)
(APV)
(APV)
(APV)

Excusa la seva assistència:
Membres corporatius no assistents

Càrrec

Grup municipal

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 04/06/2020 (NÚM. ).
Vista l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data
04/06/2020 (núm. 4/2020), 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. Aprovació de la factura núm. 20029 de l’empresa Victor Gómez- Calcerrada Turbau,
per import de 4.581,06 € IVA inclòs, corresponent als treballs de desbrossament de
diversos carrers del municipi. (X2020000229)
«Exp.: X2020000247
Ref: CLM
PROPOSTA JGL
El regidor responsable de l’Àrea de Via Pública, formula la següent proposta per a la Junta de
Govern Local:
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació de factures llistat núm. 7.
Antecedents
1. Relació de factures presentades per diversos proveïdors corresponents a l’exercici 2020:
Nº Factura

20029

Raó social
Victor GómezCalcerrada Turbau

Import

4.581,06 €

Descripció
Serveis de
desbrossament de
diverses zones del
municipi.

2. Es va emetre informe d’intervenció en què s’informava favorablement referent a l’aprovació
de la factura per existir consignació pressupostària suficient i adequada en el pressupost
vigent per donar cobertura al reconeixement d’obligació que l’aprovació de la factura
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’aquesta factura i la procedència del reconeixement i pagament de les
obligacions derivades d’aquella.
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.
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— 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
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 360/2020, 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 4.581,06. € IVA inclòs.
2. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de la despesa de la factura núm. 360/2020,
elaborada 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.
3. ÀREA D’OBRES I SERVEIS, URBANISME I ACTIVITATS.
3.1. Llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura consistents en
reparar fissures a la part exterior de la façana i per posterior pintada, superfície
aproximada de 12 m2 de la finca situada al passeig de Pau, 11, d’aquest terme
municipal. (X2020000192)
«Exp.: X2020000192
RE: E2020000627
Ref: ETP
PROPOSTA JGL
El/la regidor/a responsable de l’Àrea d’Urbanisme, formula la següent proposta per a la Junta de
Govern Local:
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a una llicència d’obrer menor al passeig de Pau, 11 de Vilajuïga.
Antecedents
En data 12 de maig de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000627, el senyor Josep Maria
Fernández del Angel, sol·licita llicència d’obres menors de reforma sense modificació
d’estructura consistents en reparar fissures a la part exterior de la façana i per posterior
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pintada, superfície aproximada de 12 m2 de la finca situada al passeig de Pau, 11, d’aquest
terme municipal.
Ofici requeriment pagament de la liquidació de l’ICIO, de data 15 de maig de 2020.
Comprovant pagament liquidació de l’ICIO, de data 19 de maig de 2020.
Informe del tècnic municipal FABORABLE, de data 2 de juny de 2020.
Informe secretaria, de data 9 de juny de 2020.
Fonaments de dret
Primer. Arts. 187 i ss. del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel que s’aprova el Text refós de
la Llei d’urbanisme (TRLU), modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.
Segon. Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament de protecció de la legalitat
urbanística (RPLU), arts. 71 a 76.
Tercer. Arts. 73 i ss. del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres,
activitats i serveis dels ens locals (ROAS).
Quart. Art. 21.1.q de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local (LBRL).
Cinquè. Ordenances fiscals 5 i 13, reguladora de l'ICIO, de la Taxa per a la realització d'activitats
Jurídico – Administratives de Competència Local.
Sisè. POUM de Vilajuïga (DOGC 22 de setembre de 2006).
Setè. L’òrgan competent per resoldre les sol·licituds de llicència d’obres és la 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

5. Donar conformitat a la sol·licitud del Sr. Josep Maria Fernández del Angel, de llicència d’obres

menors de reforma sense modificació d’estructura consistents en reparar fissures a la part
exterior de la façana i per posterior pintada, superfície aproximada de 12 m2 de la finca situada
al passeig de Pau núm. 11, d’aquet terme municipal.

6. Notificar aquest acord a la persona interessada.
7. Contra la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs

contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia següent al de la seva notificació.
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Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant l’òrgan que
ha dictat la present resolució, en el termini d'un mes a comptar des del dia següent al de la
seva notificació.
Qualsevol altre que consideri oportú.»
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la
proposta.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió, quan són les
12:39 hores, de tot el que, com a Secretària – Interventora Interina, CERTIFICO.
Francesc Xavier Llorente Cabratosa
Alcalde – President

Lydia Sánchez Sánchez
Secretària

Vilajuïga, document signat electrònicament.
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