ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 21 DE GENER DE 2015, A LA QUE HI ASSISTIREN ELS TRES
MEMBRES QUE LA INTEGREN
ASSISTENTS:
SR. JOSEP RIERA I CANYELLES
SR. ANTONI SANFELIU JOSA
SR. MONTSE PONT HUGUET
OIENTS:
JOSEP MAS CARPI
RAMON CARDONA COLELL
SECRETARIA ACCIDENTAL:
ANNA SEGARRA I TORRES
Al municipi de Verdú, el dia 21 de gener 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 RIERA I
CANYELLES, 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 10 de
desembre de 2014, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 1/2015 per import de
29.825,57€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
FACTURA NEGATIVA D’EDUARD SEGUÍ FERRETERIA SL
711/2014
ER 6480 Eduard Segui Ferreteria, SL
-10,30

29/12/2014

3.- DIVERSOS
RE 30.- DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
La Junta de Govern Local resta assabentada de l’acord de la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Lleida, en sessió de data 17 de desembre de 2014, pel qual s’aproven
provisionalment les “Normes de planejament urbanístic. Municipis de Ponent”, redactat
pel Servei de planificació urbanística de la Direcció General d’Ordenació del Territori i
Urbanisme i tramitades per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida.

4.- APROVACIÓ D’INGRESSOS DE DRET PRIVAT OBTINGUTS PER LA
VENDA DE DIFERENTS ESPECTACLES DE LA “FESTA MAJOR
D’HIVERN”
A proposta de la regidoria de Cultura, la Junta de Govern Local aprova per unanimitat
dels seus membres, els següents ingressos de dret privat, obtinguts de la venda
d’entrades per a l’espectacle de Toni Albà, S.L. de la Festa Major de Sant Flavià:
-

Espectacle “Audiència-i-Real” (Dissabte 24/01/2015): Entrades avançades 10 €
Entrades taquilla: 12 €

5.- APROVACIÓ DE PADRONS FISCALS I NOTIFICACIÓ COL.LECTIVA
REFERENTS ALS DIFERENTS IMPOSTOS, TAXES I PREUS PUBLICS PER
A 2015
Es sotmeten a examen i comprovació els padrons municipals confeccionats en relació
amb els diferents impostos, taxes i preus públics, corresponents a l’exercici de 2015.
Atès que els padrons han estat elaborats de conformitat amb les tarifes de les vigents
ordenances fiscals aprovades pel ple de la corporació de conformitat amb la Llei
d’Hisendes Locals.
Vist el que disposen els articles 20, 86 i ss. Del RD 1684/1990, de 20 de desembre,
mitjançant el qual s’aprova el Reglament General de Recaptació; i en consideració amb
el que preveuen els arts. 15 i ss de la TRLRHL,
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat, els padrons cobratoris referents a
diversos tributs i el seu calendari de cobrança, els quals s’especifiquen a continuació:
PADRONS
Taxa de cementiri municipal
Taxa de clavegueram
Taxa de recollida escombreries
Taxa de subministrament aigua, 1r termini
Taxa de subministrament aigua, 2n termini
Taxa de subministrament aigua,3r termini
Taxa de subministrament aigua, 4t termini

CALENDARI DE COBRANÇA
1 de juny- 31 de juliol de 2015
1 de juny-31 de juliol de 2015
1 de juny-31 de juliol de 2015
1 d’abril -31 de maig de 2015
1 de juliol-30 d’agost de 2015
1 d’octubre-30 de novembre de 2015
1 de gener-28 de febrer de 2016

6.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VERDÚ I EL DEPARTAMENT DE SALUT PER AL MANTENIMENT
DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS ANY 2014
La Junta de Govern Local acorda aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament
de Verdú i el Servei Català de la Salut de data 1 d’octubre 2014 per al finançament de
les despeses de funcionament i manteniment del consultori mèdic local per a 2014, així
com la clàusula addicional primera, que estableix una atribució annual de 1.378’77 €.
7.- APROVACIÓ CONVENI DE COL.LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT
DE VERDÚ I EL DEPARTAMENT DE SALUT PER A L’ENCÀRREC DE

GESTIO DE PRESTACIÓ DE SERVEIS MÍNIMS DE SALUT PÚBLICA DE
COMPTÈNCIA MUNICIPAL.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat la formalització del conveni tipus
d’encàrrec de gestió de prestació de serveis mínims de salut pública de competència
municipal entre el Departament de Salut i l’Ajuntament de Verdú, per a la prestació de
l’assessorament i suport jurídico-tècnic i d’inspecció.

8.- CONTRACTE MENOR DE SERVEIS PER A SUPORT ADMINISTRATIU I
ASSESSORAMENT JURÍDIC
Antecedents
Atès que el lloc de treball de secretaria intervenció de l’Ajuntament de Verdú es troba
vacant, essent cobert per la funcionària de la corporació, Sra. Anna Segarra i Torres,
administrativa, amb caràcter accidental.
Atès que la complexitat dels procediments administratius i l’abundant i dispersa creació
normativa, dificulten el treball diari de la funcionària que exerceix les tasques de fe
pública i d’assessorament legal a la corporació.
Atès que a l’Ajuntament de Verdú li interessaria donar major seguretat jurídica i
reforçar les tasques de la secretària-interventora accidental amb un assessorament extern
d’un professional de l’administració local i donat que el Sr. Jaume Pla i Benet, amb un
perfil adequat, ha presentat oferta per a la prestació del servei de suport administratiu i
assessorament jurídic (25 hores/mensuals), per un import de 865’00 €/mes (IVA
exclòs).
Fonaments de dret
1. L’article 10 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, diu que són
contractes de serveis, aquells l’objecte dels quals són prestacions de fer consistents en el
desevolupament d’una activitat o dirigides a l’obtenció d’un resultat diferent a una obra
o un subministrament.
2. L’article 111 del Real Decreto Legislativo 3/2011, estableix que la tramitació dels
contractes menors de serveis només exigirà l’aprovació de la despesa i la incorporació
de la factura corresponent.
3. L’article 138.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, estableix que els contractes
menors podran adjudicar-se directament a qualsevulla empresari amb capacitat d’obrar i
que compti amb l’habilitació professional necessària per a realitzar la prestació, d’acord
amb l’article 111. Es consideren contractes menors de serveis els de quantia inferior a
18.000 euros.
4. L’article 23 del Real Decreto Legislativo 3/2011, estableix que els contractes definits
a l’article 138.3 no podrán tenir una durada superior a un any ni ser objecte de pròrroga.
És per tot això, que la Junta de Govern Local acorda per unanimitat l’adopció dels
següents acords:
1. Formalitzar el contracte menor de serveis de suport administratiu i assessorament
jurídic, amb el Sr. Jaume Pla i Benet, pel període comprés entre l’1 de febrer de 2015 a

l’1 de febrer de 2016 i a raó de 25 hores mensuals, i per un import de 865’00 €/mes
(IVA exclòs).
2. Notificar aquest acord al Sr. Jaume Pla i Benet.
9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS ESPECIALS CORRESPONENTS A ORANGE ESPAGNE,
SAU
Antecedents de fet
La Companyia ORANGE ESPAGNE SAU presenta declaració dels ingressos bruts
procedents de la facturació de telèfon corresponent al quart trimestre de 2014 amb el
següent detall:
2014 (4t. trimestre):
Ingressos bruts: 2.810’27 €
Despeses deduïbles: 1.530’50 €
Base imponible: 1.279’77 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent al quart trimestre de 2014 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 ORANGE
ESPAGNE, SAU, A-82009812 per la taxa per la pels aprofitaments especials a
favor d’empreses explotadores de subministraments que afectin a la generalitat o
a una part important del veïnat corresponent al quart trimestre de 2014 amb un
import de 19’20 €.
 Requerir a ORANGE ESPAGNE, SAU 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 ORANGE ESPAGNE, SAU que transcorregut el termini esmentat
sense que s’hagi efectuat l’ingrés de forma voluntària, s’iniciarà el procediment
executiu.
 Notificar aquests acords a ORANGE ESPAGNE, SAU amb els recursos que
s’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 Riera i Canyelles
Alcalde

La Secretària Accidental,

