AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp. X2020000238
Ref: SNM
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 4/2020
Lloc: Via telemàtica.
Data: 4 de juny de 2020 (Hora: 13.35 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. ASSUMPTES ECONÒMICS.
1.1 INFORME-PROPOSTA DE RESOLUCIÓ. APROVACIÓ DE FACTURES LLISTAT 6/2020 I
D’ABONAMENTS LLISTAT 3/2020. (EXP. X2020000188)
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
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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.
ACORDS
Primer. Aprovar la relació de factures nº 6/2020, i d’abonaments nº 3/2020, incloses en el llibre
d’aprovació de factures i abonaments 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
32.860,27 € (factures) i -2.829,46 € (abonaments) respectivament.
-

Llistat 6/2020 (Factures): S’inicia amb la factura amb número de registre d’entrada 308
de data 1.05.20 i nº 499, emesa per Beltran Ramírez, SA, per import de 30,25 euros, fins la
factura amb número de registre d’entrada 310 de data 6.05.20 i nº A20237, emesa per
Assessoria Tècnica Piscines, SLU, per import de 166,67 €. (Total: 500,93 €)
Segueix amb la factura amb número de registre d’entrada 312 de data 30.04.2020 i nº
1200412603, emesa per Grupo Electro Stocks, SL, per import de 2.799,21 €, fins la factura
amb número de registre d’entrada 357 de data 31.05.2020 i nº 2020/2020/102, emesa per
Fundació Privada Altem, per import de 5.034,60 €. (Total: 32.359,34 €)
Es suspen la factura amb número de registre d’entrada 311 de data 8.05.2020 i nº
20034964, emesa per Sistemas Digitales Corporate, SL, per import de 114,71 €, per
discrepàncies amb els conceptes facturats.
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-

Llistat 3/2020 (Abonaments): Conté les factures d’abonament amb número de registre
d’entrada 3 de data 30.04.2020 i nº 2200401603, emesa per Grupo Electro Stocks, SL, per
import de -2.799,21 €, i la número de registre d’entrada 4 de data 8.05.2020 i nº 508,
emesa per Beltran Ramírez, SA, per import de -30,25 €.

Segon. Autoritzar, disposar i reconèixer l’obligació (ADO) de les despeses incloses a la relació de
factures nº 6/2020 i d’abonaments nº 3/2020, 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 dels assistents, aprova la proposta.
2. DONAR COMPTES DE LES ENTRADES I SORTIDES DEL REGISTRE DE L’EXERCICI
2020.
Antecedents de fet.
1. Entrades de la número E2020000585 a la E2020000746 del programa d’entrades e-municipis de
l’exercici 2020.
2. Sortides de la número S2020000264 a la S2020000342 del programa de sortides e-municipis de
l’exercici 2020.
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 2020, i s’incorporen com annex:
Entrades de la número E2020000585 de data 30-04-2020 de Fraque, SL,
E2020000746 de data 4-06-2020 de Hermes Comunicacions, SA.

a la número

Sortides de la número S2020000264 de data 4-05-2020 de la Generalitat de Catalunya, a la
número S2020000342 de data 4-06-2020 de la Generalitat de Catalunya.
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
I no havent-hi cap més assumpte a tractar, el Sr. Alcalde – President aixeca la sessió, quan són les
14:46 hores, de tot el que, com a Secretària – Interventora interina, CERTIFICO.
Vilajuïga, a la data de la signatura electrònica.

(Document signat electrònicament)
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