AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
Exp: X2020000302
Ref: LSS
ACTA DE LA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Sessió Número: 6/2020
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 25/06/2020 (NÚM. 5/2020). (EXP. X2020000270)
Vista l’acta de la Junta de Govern Local de la sessió anterior, pendent d’aprovació, ordinària de data
25/06/2020 (núm. 5/2020), 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.
2.1 APROVACIÓ FACTURES LLISTAT NÚMERO 8 DE FACTURES DE L’EXERCICI 2020.
(EXP.
X2020000303)
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Exp.: X2020000303
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. 8.
Antecedents
1. Relació de factures presentades per diversos proveïdors corresponents a l’exercici 2020:
Nº Factura

Raó social

Import

201180

Sersall 95 S.L

7.241,66 €

J2020/136

Fundació Privada
Altem

5.034,60 €

Descripció
Servei porta a porta
2n fraccionament
contracte execució
franja protecció contra
incendis

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 les factures núm. 380/2020 i 381/2020, incloses 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 12.276,26 € IVA inclòs.
2. Autoritzar, disposar i reconèixer les obligacions (ADO) de la despesa de les factures núm.
380/2020 i 381/2020, 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.
2.2 APROVACIÓ DEL PADRÓ D’ESCOMBRARIES DEL 2ON TRIMESTRE 2020. (EXP.
X2020000299)
Exp: X2020000299
Ref: CLM
PROPOSTA JGL
El/la regidor/a responsable de l’Àrea Econòmica, formula la següent proposta per a la Junta de
Govern Local:
Identificació de l'expedient
Expedient relatiu a l’aprovació del padró d’escombraries 2n trimestre 2020.
Antecedents
1.Esborrany del Padró de la taxa d’escombraries del 1r trimestre per a l’exercici 2020.
2.Decret d’Alcaldia núm. 95/2020 de data 20 d’abril de 2020 de modificació de diverses taxes i/o
preus públics degut a la crisis del covid-19.
Fonaments de dret
Primer. Arts. 21.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL)
Acord
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Primer. APROVAR el Padró de la taxa d’escombraries del 2n trimestre per a l’exercici 2020, que
consta a l’expedient, amb el resum següent:

Taxa

Rebuts

Taxa
d’escombraries
domiciliats
Taxa d’escombraries
domiciliats
Total

rebuts

rebuts

no

Import total
550

24.120,00

28

1.487,00

578

25.607,00

El període de cobrament es fixa del dia 1 de juliol 31 de juliol, podent efectuar els ingressos
corresponents per mitjà de domiciliació bancària o bé per mitjà de la caixa de la Corporació en
horari d’atenció al públic.
Segon. BONIFICAR excepcionalment en aquest padró d’escombraries el 100% de l’import dels
rebuts dels comerços del poble que han estat tancats durant l’estat d’alarma.
Tercer. EXPOSAR el present acord al tauler d’anuncis de la Corporació i PUBLICAR-LO al BOP per
mitjà d’anunci amb indicació de:
a. El termini d’ingrés.
b. La modalitat de cobrament (pels òrgans de recaptació, per entitat de crèdit o altra
modalitat).
c. Lloc, dies i hores d’ingrés.
d. L’advertència que, transcorregut el termini d’ingrés, els deutes seran exigits pel procediment
de constrenyiment i meritaran els corresponents recàrrecs pel període executiu, els interessos
de demora i, en el seu cas, les despeses que es produeixin.»
La Junta de Govern Local, prèvia deliberació i per unanimitat dels assistents, aprova la proposta.
2.3 DONAR COMPTES DE L’ABONAMENT DE LA FACTURA NÚMERO 127/2020 EMESA
PER L’EMPRESA DISTRIBUCIONS FIGUERES, S.L.
Antecedents
1. Junta de Govern Local de data 12-03-2020, per la qual s’aprova la factura 127/2020 emesa
per Distribucions Figueres, S.L. per import de 1.443,18 €.
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Resolució
Com a Alcalde – President de l’Ajuntament de Vilajuïga informo a la Junta de Govern Local del
següent ASSABENTAT:
Primer. DONAR COMPTES de que la factura 127/2020 aprovada per Junta de Govern Local de data
12-03-2020, s’anul·la atès que l’empresa va emetre un abonament de la mateixa, i ens ha ingressat
l’import íntegre.»
La Junta de Govern Local es dona per assabentada.
3. ÀREA D’OBRES I SERVEIS, URBANISME I ACTIVITATS.
3.1. Llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura consistents en
pintar la façana de 35 m2 de color blanc de la finca situada al carrer Font núm. 2,
d’aquest terme municipal. (X2020000264)
“Exp.: X2020000264
RE: E2020000782
Ref: LSS
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’obres menor al carrer Font número 2.
Antecedents
1. En data 15 de juny de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000782, el senyor Eric Torres
Pérez, sol·licita llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura consistents
en pintar la façana de 35m2 de color blanc de la finca situada al carrer Font núm. 2, d’aquest
terme municipal.
2. Informe del tècnic municipal FABORABLE, de data 29 de juny de 2020.
3. Informe secretaria, de data 6 de juliol 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.
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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
1. Donar conformitat a la sol·licitud del Sr. Eric Torres Pérez, de llicència d’obres menors de
reforma sense modificació d’estructura consistents en pintar la façana de 35m2 de color
blanc de la finca situada al carrer Font núm. 2, d’aquet terme municipal.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
3. 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.
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.
3.2 Llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura consistents en
pavimentar amb formigó una part del jardí de 35 m2 a la finca situada al carrer Font
núm. 2, d’aquest terme municipal. (X2020000248)
Exp.: X2020000248
RE: E2020000756
Ref.: LSS
PROPOSTA JGL
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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’obres menor al carrer Font número 2.
Antecedents
1. En data 8 de juny de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000756, el senyor Eric
Torres Pérez, sol·licita llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura
consistents en pavimentar amb formigó una part del jardí de 35m2 a la finca situada al
carrer Font núm. 2, d’aquest terme municipal.
2. Ofici requeriment pagament de la liquidació de l’ICIO, de data 9 de juny de 2020.
3. Comprovant pagament liquidació de l’ICIO, de data 10 de juny de 2020.
4. Informe del tècnic municipal FABORABLE, de data 29 de juny de 2020.
5. Informe secretaria, de data 6 de juliol 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
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1. Donar conformitat a la sol·licitud del Sr. Eric Torres Pérez, de llicència d’obres menors de
reforma sense modificació d’estructura consistents en pavimentar amb formigó una part del
jardí de 35m2 a la finca situada al carrer Font núm. 2, d’aquet terme municipal.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
3. 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.
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.
3.3 Llicència d’activitats per la fabricació de puffs i coixins a la finca situada a la plaça
de la Sardana núm. 5, d’aquest terme municipal. (X2020000211)
Exp.: X2020000211
RE: E2020000865
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’activitats a la plaça de la Sardana número 5.
Antecedents
1. En data 21 de maig de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000652, el senyor Jordi
Cruells Ros en representació de YaelleZoller, sol·licita llicència d’activitats per la fabricació de
puffs i coixins a la finca situada a la plaça de la Sardana núm. 5, d’aquest terme municipal.
2. Informe del tècnic municipal FABORABLE, condicionat a l’aportació de documentació, de
data 15 de juny de 2020.
3. Ofici requeriment de documentació i el pagament de la taxa prèvia per a l’obtenció de la
llicència ambiental, de data 17 de juny de 2020.
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4. Comprovant pagament de la taxa prèvia per a l’obtenció de la llicència ambiental, de data 26
de juny de 2020.
5. En data 1 de juliol de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000865, la senyora
YaelleZoller, presenta la documentació requerida.
6. Informe secretaria, de data 2 de juliol de 2020.
Fonaments de dret
Primer. Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
Modificada, entre d’altres, per: o Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l'activitat
econòmica.
o Llei 3/2015, de l'11 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives.
Segon. Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.
Tercer. Reial Decret 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el Reglament de seguretat
contra incendis en els establiments industrials (RSCIEI).
Quart. Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 12/2002, de
28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i se n’adapten els annexos.
Cinquè. Ordenança reguladora de l'atorgament de llicència d'obertura d'establiments, de les
activitats incloses a l'annex III de la Llei 3/1998, aprovada definitivament el 19 juny de 2001.
Acord
1. Donar conformitat a la sol·licitud de la Sra. YaelleZoller, llicència d’activitats per la fabricació de
puffs i coixins a la finca situada a la plaça de la Sardana núm. 5, d’aquet terme municipal, amb
les següents condicions:
- En la fase de funcionament de l’activitat caldrà tenir en consideració les següents mesures
correctores:
o El normal funcionament de l’activitat ha de garantir la qualitat acústica en les
edificacions contigües d’us residencial i les seves dependències (sales d’estar i
dormitoris). En aquest sentit caldrà adaptar l’activitat a les determinacions de la Llei
16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i el Decret
176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 12/2002 i se
n’adapten els annexos.
o Caldrà atendre a les indicacions de l’Oficina Verda municipal en relació amb el sistema
de recollida de residus, per tal de participar en els sistema de recollida porta a porta
(PaP) per a grans productors, per a les fraccions selectives que es puguin produir en
l’establiment (paper i cartró, envasos, orgànica, vidre i rebuig). Per la resta de residus
caldrà utilitzar la deixalleria municipal.
2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
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3. 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.
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.
3.4 Llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura consistents en
en realitzar 3 cales de reparació per conductes obstruïts als carrers Industria amb
carrer Estació, carrer Sant Sebastià 35 –41 i Plaça Sardana amb Ctra. de Sant Pere de
Rodes, d’aquest terme municipal. (X2020000140)
Exp.: X2020000140
RE: E2020000424
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’obres menor per l’ampliació i el desenvolupament de la xarxa
pública de comunicacions electròniques.
Antecedents
1. En data 24 de març de 2020 i mitjançant registre d’entrada E2020000424, elsenyorRoberto
Martínez Sánchez en representació de Telefònic de España SAU, sol·licita llicència d’obres
menors de reforma sense modificació d’estructura consistents enrealitzar3 cales de reparació
per conductes obstruïts als carrers Industria amb carrer Estació, carrer Sant Sebastià 35 –41 i
Plaça Sardana amb Ctra. de Sant Pere de Rodes, d’aquest terme municipal.
2. Informe del tècnic municipal FABORABLE amb la condició de presentar la documentació
requerida a les condicions particulars establertes, de data 26de març de 2020.
3. Ofici requeriment documentació i aturada d’obres, de data 31de març de 2020.
4. Informe secretaria, de data 1 de juliol de 2020.

10

AJUNTAMENT DE VILAJUÏGA
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
1. Donar conformitat a la sol·licitud del Sr. Roberto Martínez Sánchez en representació de
Telefònic de España SAU, de llicència d’obres menors de reforma sense modificació d’estructura
consistents en realitzar3 cales de reparació per conductes obstruïts als carrers Industria amb
carrer Estació, carrer Sant Sebastià 35 –41 i Plaça Sardana amb Ctra. de Sant Pere de Rodes,
d’aquet terme municipal, condicionat a les següents condicions particulars:
-

Es senyalitzarà i protegirà adequadament l’obra i l’afectació sobre la circulació. Indicant-se a
l’ajuntament l’inici de les obres i el període previst d’ocupació de via pública.

-

Es reposarà els elements públics d’urbanització que es vegin afectats al seu estat original.

2. Notificar aquest acord a la persona interessada.
3. 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.
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.
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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
12:36 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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