ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 18 DE MARÇ 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 març 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 3/2015 per import de 46.170,82
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
FACTURA NEGATIVA D’ENDESA ENERGÍA SA
114/2015 P8C501N0015857 Endesa Energia

-95,15

23/02/2015

3.- DIVERSOS
RE 30.- DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT
La Junta de Govern Local resta assabentada de la Resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat de 18 de febrer de 2015, per la qual s’aprova definitivament les “Normes
de planejament urbanístic. Municipis de Ponent”, redactades 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, que afecten als termes municipals de
l’Albagés, Alcanó, Algerri, Almatret, Aspa, Bellaguarda, Bellmunt d’Urgell, Bovera,
Castelló de Farfanya, Ciutadilla, Cubells, la Granadella, Granyena de les Garrigues,
Ivorra, Massalcoreig, Montoliu de Segarra, Nalec, Ossó de Sió, el Poal, Preixana,
Puiggrós, Ribera d’Ondara, Sant Martí de Riucorb, Sarroca de Lleida, Seròs, el Soleràs,
Sunyer, Tarroja de Segarra, els Torms, Torrebesses, Verdú i Vilanova de Meià.
DIPUTACIÓ DE LLEIDA
El Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida comunica que ha adjudicat
novament i pel termini de 4 anys els tres contractes de prestació de serveis per
l’execució de les operacions de conservación semiintegral a les carreteres de la xarxa
local de la Diputació de Lleida, que pel que fa a la zona 1 (Segrià, Garrigues, Pla
d’Urgell, Urgell, Noguera, Segarra) ha recaigut a l’empresa BENITO ARNÓ, SAU/
SORIGUÉ ACSA CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURAS SAU (UTE ZONA
1 LLEIDA).
CAMÍ IGNASIÀ LOIOLA-MANRESA
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovar el Conveni marc de cooperació
entre municipis i altres ens per a la promoció del Camí Ignasià Loiola-Manresa,
establert entre l’Ajuntament de Manresa i aquest Ajuntament comprometent-se a
establir una xarxa de col·laboració amb accions específiques que s’aniran portant a
terme des de la data de la signatura del conveni fins al 31 de desembre de 2022.
4.- RATIFICACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
DE TRANSPORT PÚBLIC DE L’ÀREA DE LLEIDA. AUTORITAT
TERRITORIAL DE MOBILITAT
En data 26 d’octubre de 2010 l’Ajuntament de Verdú va aprovar l’adhesió als Estatuts
del consorci de Transport públic de l’àrea de Lleida.
“La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local disposa que els consorcis que ja estiguin creats han d’adaptar
els seus estatuts a les previsions d’aquesta Llei en el termini de 31.12.2014.
Es per això que el Consell d’Administració del Consorci de Transport Públic de l’Àrea
de Lleida, Autoritat Territorial de Mobilitat va encarregar al comité executiu la
realització de les operacions oportunes per a la modificació dels Estatuts, de manera
que en data 27 de gener de 2015, la Generalitat per Acord de Govern 9/2015 va
aprovar la modificació dels Estatuts de determinats consorcis amb participació
majoritària de la Generalitat de Catalunya”.
Per tot l’exposat, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, la ratificació de la
modificació dels Estatuts del Consorci de Transport Públic de l’Àrea de Lleida,
Autoritat Territorial de Mobilitat.

5.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ A PRECARI D’UNES
INSTAL.LACIONS
MUNCIPALS
A
L’ASSOCIACIÓ
ESPORTIVA
CORREVINYES DE VERDÚ
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovació del conveni de cessió a
precari del local sotacoberta del 3r pis de l’edifici de l’Antic Hospital a l’Associació
Esportiva Correvinyes per a la promoció d’activitats lligades a l’àmbit esportiu
(atletisme, senderisme, muntanyisme...)
6.- PROPOSTA D’ADHESIÓ A LA PRÒRROGA DE L’ACORD MARC DE
SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA DESTINAT ALS ENS
LOCALS DE CATALUNYA ADJUDICAT PEL CONSORCI CATALÀ PEL
DESENVOLUPAMENT LOCAL A L’EMPRESA ENDESA ENERGIA SAU
(Exp. 2012/01)
ANTECEDENTS
Primer.- En data 29 de gener de 2013, la Comissió Executiva del Consorci Català pel
Desenvolupament Local va adjudicar el subministrament d’electricitat, destinat a les
entitats locals de Catalunya membres del Consorci (Exp. 2012/01), a l’empresa Endesa
Energia SAU, havent- se formalitzat el corresponent contracte administratiu en data 19
de març de 2013 amb una durada d’un any, des de l’1 d’abril de 2013 fins el 31 de març
de 2014 i la relació de preus unitaris que tot seguit es detallen:
Terme
d´energia

Terme de
potència

Preus (€/MWh)
P1

P2
174,136

P3

P1

P2

135,30 81,07
4
7 Sublot 1 (3.0A)

15,754249

152,35
6

35,517224

Sublot 2 (2.1A)
86,94 Sublot 3 (2.1
3 DHA)

177,553
150,93
8
183,228

Euros/ kW i any

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
63,77 (2.0DHA)

35,517224
21,893189
21,893189

P3

9,45254 6,30170
9
0

Segon.- En data 19 de març de 2013 es va formalitzar el contracte de l’Acord marc
entre el Consorci Català pel desenvolupament Local i Endesa Energia SAU.
Posteriorment, en data 11 de juny de 2013, la Comissió Executiva aprovà la modificació
del contracte de l’Acord marc completant la seva oferta amb la incorporació de la tarifa
de mitja tensió 3.1A i 6.1A, en els termes dels preus unitaris que tot seguit s’indiquen:
Preus terme de Potència
T.A.(*)

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

25,588674 15,779848 3,618499 0,000000 0,000000 0,000000

6.1

17,683102 8,849205

6,476148 6,476148 6,476148 2,954837

(*) Segons Ordre IET 221/2013 de 16 de febrer (Eur./kW any).
Preus terme d’energia ( sense Impost electricitat i sense IVA)
PREUS ENERGÍA (€/MWh)
T.A.

PRODUCTE

P1

P2

P3

P4

P5

P6

3.1A

TP-DH3C

138,231 119,319 85,149

0,000

0,000

0,000

6.1

TP-DH6B

171,405 138,415 114,815 90,875 84,756 69,520

Tercer.- En data 28 de gener de 2014, la Comissió Executiva aprovà la proposta
d’acord relativa a la pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament d’energia
elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de dotze
mesos, des de l’1 d’abril de 2014 al 31 de març de 2015, havent- se notificat prèviament
a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga.
Quart.- En data 10 de febrer de 2015, la Comissió Executiva ha aprovat la proposta
d’acord relativa a la segona pròrroga de l’acord marc relatiu al subministrament
d’energia elèctrica amb destinació a les entitats locals de Catalunya, per un termini de
dotze mesos, des de l’1 d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, havent- se notificat
prèviament a l’adjudicatària l’oferta de pròrroga, la qual va mostrar la seva conformitat
dins el període d’audiència establert a la clàusula setena del PCAP.
FONAMENTS DE DRET
Primer.- Clàusula setena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord marc
del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals de
Catalunya (Exp. 2012/01) en quan als períodes de pròrroga de la durada del contracte.
Segon.- Clàusula trenta-sisena del plec de clàusules administratives que regula l’Acord
marc del subministrament d’energia elèctrica i gas natural amb destinació als ens locals

de Catalunya (Exp. 2012/01) en quan a l’adjudicació i formalització dels contractes
derivats de l’Acord marc.
Tercer.- Article 156 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP) pel que fa a
la formalització dels contractes administratius mitjançant la signatura per les parts del
contracte dels corresponents documents contractuals.
Quart.- Article 23.2 del TRLCSP sobre les pròrrogues previstes en la durada dels
contractes.
Cinquè.- Article 53.1 del decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel qual s’aprova el
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i resta de disposicions
vigents en matèria de règim local que regulen el funcionament i competències de
l’Ajuntament.
Per tot això, d’acord als els antecedents abans esmentats i els fonaments de dret
assenyalats anteriorment, la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, l’adopció del
següent acord:
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de Verdú s’adhereix a la segona pròrroga de l’Acord marc
de subministrament d’energia elèctrica destinat a les entitats locals de Catalunya
membres del Consorci (Exp. 2012/01), per un termini de dotze mesos, que va des de l’1
d’abril de 2015 al 31 de març de 2016, amb les següents condicions econòmiques:
Terme d´energia

Terme de potència

Preus (€/MWh)
P1

P2

Preus (€/kW i any)

P3

P1

128,231 104,533 71,364 Sublot 1 (3.0A)
149,737

Sublot 3 (2.1
88,478 DHA)

171,804
133,442
153,119

Sublot 2 (2.1A)

Sublot 4 (2.0 A)
Sublot 5
68,202 (2.0DHA)

40,728885

P2

P3

24,437330 16,291555

44,444710
44,444710
42,043426
42,043426

Tal i com disposa la clàusula vint-i-sisena del PCAP, s’aplicaran als preus les
corresponents actualitzacions que el Ministerio de Industria, Energía y Turismo pugui

dictar en relació a les parts de preu regulades en cada moment, que afectin al terme
d’energia i que siguin directament aplicables als consumidors finals de l’energia.
Segon.- Assabentar d’aquest acord, pels seus efectes i coneixement, al Consorci Català
pel desenvolupament Local (Carrer València, 231, 6ª, 08007, Barcelona).
Tercer. Notificar aquest acord a Endesa Energia , SAU com empresa adjudicatària del
contracte derivat de l’Acord marc de subministrament d’electricitat.

7.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS ESPECIALS CORRESPONENTS A GAS NATURAL
SERVICIOS, SDG S.A. ANNUALITAT 2014
Antecedents de fet
El Sr. Jaume Menéndez Fernández, en nom i representació de la societat GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. presenta declaració dels ingressos procedents del
total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accès i altres
conceptes durant l’any 2014, resultant una base imposable de 10.068’90 € i una taxa a
pagar de 151’03 €.
Així mateix demana que l’Ajuntament li emeti carta de pagament en concepte
d’ocupació o aprofitament especial del sòl, subsòl i vol de la via publica.
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:
1.- Aprovar la liquidació tributària de la corresponent al subjecte passiu GAS
NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., A-08431090 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 a l’any 2014 amb un import
de 151’03 €.
2.- Requerir a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A., 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
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.
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.
3.- Comunicar a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. que transcorregut el termini
esmentat sense que s’hagi efectuat l’ingrés de forma voluntària, s’iniciarà el
procediment executiu.
4.- Notificar aquests acords a GAS NATURAL SERVICIOS SDG, S.A. amb els
recursos que s’escaiguin.
8.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS
ESPECIALS
CORRESPONENTS
A
ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. ANNUALITAT 2014
Antecedents de fet
El Sr. José Ramon Esteve Herrero, en nom i representació de la societat ENDESA
DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L. presenta declaració dels ingressos procedents del
total de la facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accès i altres
conceptes durant l’any 2014: 293.164’67 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent a l’any 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 la societat
ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, S.L., B-82846817 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 a l’any 2014 amb un import de 4.397’47 €.
 Requerir a la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 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 la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA, 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 la societat ENDESA DISTRIBUCIÓN ELECTRICA,
S.L. amb els recursos que s’escaiguin.

9.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS ESPECIALS CORRESPONENTS A ENDESA ENERGIA,
XXI, S.L.U. ANNUALITAT 2014
Antecedents de fet
La Sra. Glòria Fuentes Altarriba, en nom i representació de la societat ENDESA
ENERGIA, XXI, S.L.U. presenta declaració dels ingressos procedents del total de la
facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accès i altres conceptes
durant l’any 2014: 44.390’62 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent a l’any 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 ENDESA
ENERGIA, XXI, S.L.U., B82846825 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 a l’any 2014 amb un import de 665’85 €.
Requerir a ENDESA ENERGIA, XXI, S.L.U., 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
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.
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 ENDESA ENERGIA, XXI, S.L.U. que transcorregut el termini esmentat
sense que s’hagi efectuat l’ingrés de forma voluntària, s’iniciarà el procediment
executiu.
Notificar aquests acords a ENDESA ENERGIA, XXI, S.L.U. amb els recursos que
s’escaiguin.
10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA PELS
APROFITAMENTS ESPECIALS CORRESPONENTS A ENDESA ENERGIA
S.A. ANNUALITAT 2014
Antecedents de fet
La Sra. Glòria Fuentes Altarriba, en nom i representació de la societat ENDESA
ENERGIA, S.A.U presenta declaració dels ingressos procedents del total de la
facturació per subministraments d’energia elèctrica, peatges d’accès i altres conceptes
durant l’any 2014: 252.811’73 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent a l’any 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 ENDESA
ENERGIA S.A.U, A-81948077 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 a l’any 2014 amb un import de 3.792’18 €.
Requerir a ENDESA ENERGIA S.A., 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
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.
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 ENDESA ENERGIA S.A.U que transcorregut el termini esmentat sense
que s’hagi efectuat l’ingrés de forma voluntària, s’iniciarà el procediment executiu.

Notificar aquests acords a ENDESA ENERGIA S.A.U 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,

