ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 18 DE FEBRER 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 18 de febrer 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 21 de
gener de 2015, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 2/2015 per import de 26.566,61
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
FACTURA NEGATIVA D’URGELL NET SA
42/2015
623 Urgell Net, SA

-619,08

27/01/2015

3.- PERSONAL
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la contractació del Sr. VASILE
CRONT, per contracte d’obra i servei per als treballs d’adequació de l’antic forn de
cerámica de Cal Berlí i adequació de l’espai de jardí annexe al Castell i la rectoria, a
partir del dia 19/2/2015.

4.- DIVERSOS
RE 37.- COMUNITAT GENERAL DE REGANTS DELS CANALS D’URGELL
La Junta de Govern Local resta assabentada del comunicat de l’acord de l’Assemblea de
la Comunitat General de Regants dels Canals d’Urgell, de data 26 d’octubre de 2014,
per la qual s’aprovà una derrama per a l’any 2015 de 83 € ha., corresponent al municipi
de Verdú la derrama següent:
Subjecte passiu: Ajuntament de Verdú
Equivalència ha:
-Població:
41’610
-Granges:
3’970
-Piscines particulars:
TOTAL

45’580

Import per al 2015:
3.783’14 €
Primer termini fins al 31 de març: 1.891’57 €
Segon termini fins al 31 d’octubre: 1.891’57 €
PUOSC
La Junta de Govern Local resta assabentada de la publicació al BOP núm. 27 del 10 de
febrer de 2015 de l’edicte d’exposició pública dels programes específics de la Diputació
de Lleida inclosos en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), anualitat
2015, per a la seva aprovació definitiva.
DIRECCIÓ GENERAL D´ORDENACIÓ DEL TERRITORI I URBANISME
La Junta de Govern Local resta assabentada que la Direcció General d´Ordenació del
Territori i Urbanisme i d´acord amb els fonaments que s´hi exposen, ha resolt que
s´inicii el procediment de formulació del Pla director urbanístic d´enoturisme que afecta
als termes municipals inclosos en les denominacions d´origen catalanes i que figura en
un annex (Verdú).
5.- SOL.LICITUD AJUT IEI
Atès l’anunci de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la convocatòria per a la concessió
d’ajuts per a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles 2015 (BOP de
Lleida núm. 53 de 26 de gener de 2015).
Atès que l’Ajuntament de Verdú vol potenciar i donar valor al poblat ibèric dels
Estinclells, recentment adquirit per l’Ajuntament a partir de la Memòria valorada de
consolidació arqueologica als Estinclells de Verdú, redactada per Jordi Morer de
Llorens, amb un pressupost de contracta de 49.707.32 € (IVA inclòs).
Es proposa que la Junta de Govern Local, que aprova per unanimitat, l’adopció dels
següents acords:
Primer. Concórrer a la convocatòria de l’Institut d’Estudis Ilerdencs per a la concessió
d’ajuts per a la restauració i remodelació de béns mobles i immobles 2015, per a les

obres de la Memòria valorada de consolidació arqueologica als Estinclells de Verdú,
amb una subvenció de 44.736’58 €.
Segon. Facultar la senyor Alcalde per a la realització dels actes i signatura dels
documents necessaris per a l’execució del present acord.

6.- ADHESIÓ ASSOCIACIÓ LEADER DE PONENT
En data 31 de desembre de 2014 es va publicar l’Ordre AAM/387/2014, de 19 de
desembre, per la qual es fa pública la convocatòria per a la selecció de grups d'acció
local, es dicten les normes per a la seva presentació i els criteris de selecció d'estratègies
de desenvolupament rural per a l'aplicació a Catalunya del desenvolupament local
participatiu en el marc del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 20142020, i s'aproven les bases reguladores dels ajuts per a la preparació de les estratègies de
desenvolupament local.
El GAL Associació Leader de Ponent té per objectiu gestionar el nou programa Leader
pel període 2014-2020 al territori format per tots el municipis de les comarques de les
Garrigues, l’Urgell i el Pla d’Urgell i els municipis següents de la comarca del Segrià:
Aitona, els Alamús, Alcanó, Alfarràs, Alfés, Alguaire, Almatret, Almenar, Aspa,
Corbins, la Granja d’Escarp, Llardecans, Maials, Massalcoreig, la Portella, Sarroca de
Lleida, Seròs, Sunyer, Torrebesses i Vilanova de la Barca.
El municipi de Verdú està interessat en participar en el programa Leader 2014-2020.
Per aquest motiu, la Junta de Govern Local, aprova per unanimitat, els següents acords:
Primer. Autoritzar l’adhesió de l’àmbit territorial de l’Ajuntament de Verdú al territori
Leader gestionat pel GAL de l’Associació Leader de Ponent.
Segon. Notificar aquest acord al GAL Associació Leader de Ponent.
Tercer. Ratificar el present decret en el proper Ple a realitzar.

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,

