ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 19 D’AGOST DE 2015, A LA QUE HI ASSISTIREN ELS TRES
MEMBRES QUE LA INTEGREN
ASSISTENTS:
SR. JOSEP MAS CARPI
SR. ANTONI SANFELIU JOSA
SR. GEORGINA PROCTER PANÉ
OIENTS:
RAMON CARDONA COLELL
SECRETARIA ACCIDENTAL:
ANNA SEGARRA I TORRES
Al municipi de Verdú, el dia 19 d’agost de 2015, a les nou del vespre, prèvia
convocatòria, es constitueix a la Sala de Comissions de la Casa Consistorial, la Junta de
Govern Local en sessió pública, sota la Presidència del Sr. JOSEP MAS CARPI,
Alcalde-President i els senyors regidors que s’assenyalen en l’encapçalament, amb
assistència de la Sra. Anna Segarra i Torres, Secretària accidental i que dóna testimoni
de l’acte.
Assisteixen el nombre legal de membres per la vàlida celebració de la sessió, el senyor
President declara oberta la mateixa, i previs els debats corresponents, s’adopten els
següents acords:
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR.Sotmès a votació l’esborrany de l’acta de la sessió anterior, corresponent al dia 15 de
juliol de 2015, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 8/2015 per import de 26.073’67
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
5.- PROPOSTA D’ACORD DE LIQUIDACIÓ DEFINITIVA DE LES QUOTES
D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE DE REPARCEL.LACIÓ DEL PAU-1
“ELS ESTINCLELLS” DE VERDÚ
En data 17 de juliol de 2013 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient
d’aplicació de quotes d’urbanització als propietaris inclosos en l’àmbit del Projecte de
reparcel.lació del PAU-1 “Els Estinclells” de Verdú, amb el següent resum:
DESPESES DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS
. PROJECTE REPARCEL.LACIÓ

4.235’00 €
4.235’00 €

DESPESES DE GESTIÓ
. DESPESES REGISTRE PROPIETAT

1.815’00 €
1.815’00 €

DESPESES EXECUCIÓ
. ENDERROCS

1.000’00 €
1.000’00 €
17.802’43 €

INDEMNITZACIONS

Un cop realitzada la urbanització del Projecte de reparcel.lació del PAU-1 “Els
Estinclells” de Verdú, la liquidació definitiva de l’actuació i l’estat de comptes és el
següent:
COST TOTAL DE L’ACTUACIÓ......................................................... 7.050’00 €
Fra. Honoraris Redacció Projecte (SOLÉ ROMAN ARQUITECTES).. 4.235’00 €
Fra. Honoraris Topogràfic (SAF)............................................................ 338’80 €
Fra. Parcial arquitecte (Antoni Albalate)………………………………
315’34 €
Fres. Publicitat (diari SEGRE)................................................................
743’04 €
Fres. Publicitat (Butlletí Oficial de la Província)………………………
105’00 €
Fres. Registre de la Propietat………………………………………….. 1.312’82 €
QUANTITAT A REPARTIR ENTRE ELS BENEFICIARIS DE L’ACTUACIÓ
DESPESES DE REDACCIÓ DE DOCUMENTS
. Honoraris Projecte reparcel.lació
DESPESES DE GESTIÓ
. Despeses Registre Propietat
. Publicitat (diari SEGRE)
. Publicitat (Butlletí Oficial de la Província)
DESPESES EXECUCIÓ
. Honoraris Topogràfic
. Honoraris Arquitecte
INDEMNITZACIONS
.José Foguet
. Maria Badia Caimons

4.235’00 €
4.235’00 €
2.160’86 €
1.312’82 €
743’04 €
105’00 €
654’14 €
338’80 €
315’34 €
17.802’43 €
4.570’86 €
13.231’57 €

CRITERI DE REPARTIMENT
Les despeses d’urbanització es reparteixen entre les persones adjudicatàries de les finques
resultants de la reparcel.lació en proporció al valor d’aquestes, o sigui, el resultat de
repartir a prorrata entre les parcel.les adjudicades al montant total de les despeses del
projecte de reparcel.lació (art. 120.5 del Decret Legislatiu 1/2010)

6.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS ESPECIALS CORRESPONENTS A AXPO IBERIA, S.L
Antecedents de fet
La Companyia AXPO IBERIA, S.L presenta declaració dels ingressos bruts procedents
de la facturació de subministrament d’energia elèctrica corresponent al segon trimestre
de 2015 amb el següent detall:
2015 (2n. trimestre): 39.228’36 €
Taxa (1’5%): 588’43 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent al segon trimestre de 2015 de la taxa pels aprofitaments
especials a favor d’empreses explotadora de subministraments que afectin a la
generalitat o a una part important del veïnat.
Fonaments de dret
La llei 58/2003 de 17 de desembre general tributària al seu article 102 determina:
-- Les liquidacions tributàries es notificaran als subjectes passius amb expressió:
a) Dels elements essencials d'aquelles. Quan suposin un augment de la base imposable
respecte de la declarada per l'interessat, la notificació haurà d'expressar de forma
concreta els fets i elements que la motiven
b) Dels mitjans d'impugnació que puguin ésser exercits, amb indicació dels terminis i
òrgans als que hauran d'ésser imposats i
c) Del lloc, termini i forma en els que hagi d'ésser satisfet el deute tributari
-- Les liquidacions definitives, ni que no rectifiquin les provisionals, hauran d'acordar-se
mitjançant acte administratiu i notificar-se a l'interessat en forma reglamentària.
-- La Llei 30/1992 del règim jurídic de les administracions públiques i procediment
administratiu comú al seu article 60 determina: Publicació. 1. Els actes administratius
seran objecte de publicació quan així ho estableixin les normes reguladores de cada
procediment o quan ho aconsellin raons d'interès públic apreciades per l'òrgan
competent . La publicació d'un acte haurà de contenir els mateixos elements que el punt
2 de l'art. 58 exigeix respecte de les notificacions. Serà també aplicable a la publicació
el que estigui establert al punt 3 del mateix article.
--L'article 58 de l'esmentada llei diu: 2. Tota notificació haurà d'ésser cursada en el
termini de deu dies a partir de la data en la qual l'acte hagi estat dictat i haurà de
contenir el text íntegre de la resolució, amb indicació de si és o no definitiu en la via
administrativa, l'expressió dels recursos que s'escaiguin, òrgan davant el que hagin de
presentar-se i termini per a interposar-los, sense perjudici de què els interessat puguin
exercitar, en el seu cas, qualsevol altre que creguin adient.
-- Les notificacions defectuoses tindran efecte a partir de la data en la qual l'interessat
realitzi actuacions que suposin el coneixement del contingut de la resolució o acte
objecte de la notificació o interposin el recurs procedent.
La Junta de Govern Local acorda, per unanimitat, la presa del següents acords:









Aprovar la liquidació tributària de la corresponent al subjecte passiu AXPO
IBERIA, S.L., B83160994 per la taxa per aprofitaments especials a favor
d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o a una
part important del veïnat corresponent al segon trimestre de 2015 amb un import
de 588’43 €.
Requerir a AXPO IBERIA, S.L. perquè efectuï l’ingrés en els terminis
establerts a l’art. 62 de la Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària
(BOE 302 del 18 de desembre de 2003) i que tenen el següent detall
o Per les notificacions rebudes entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la
data de la notificació fins el dia 20 del mes següent o l’immediatament
feiner posterior.
o Per les notificacions rebudes entre els dies 16 i últim de cada mes, des de
la data de la notificació fins el dia 5 del segon mes posterior i, si aquest
no fos feiner fins al dia immediatament feiner següent.
Comunicar a AXPO IBERIA, S.L. que transcorregut el termini esmentat sense
que s’hagi efectuat l’ingrés de forma voluntària, s’iniciarà el procediment
executiu.
Notificar aquests acords a AXPO IBERIA, S.L. amb els recursos que escaiguin.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a les deu del vespre, que jo com a
secretària accidental en dono testimoniatge.
Josep Mas Carpi
Alcalde

La Secretària Accidental,

