ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 22 D’ABRIL 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 22 d’abril 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 18 de
març de 2015, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 4/2015 per import de 15.723,00
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
FACTURA NEGATIVA DE ABS INFORMÀTICA SL
158/2015

2015/MAV/51 ABS Informatica, SL

3.- DIVERSOS
RE 209.- DIRECCIÓ GENERAL DE TURISME

-2749,66 19/03/201
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Comunica que enguany es celebra el primer Any Jubilar del Camí Ignasià (del
31/7/2015 al 31/7/2016), de manera que la Direcció General de Turisme senyalitzarà
adequadament aquest camí en els trams corresponents a la variant de Verdú (Castellnou
de Seana-Bellpuig-Verdú-Tàrrega: 20’7 km) i el tram Cervera-Sant Pere dels Arquells
(6’38 km). Es per això, que fa avinent que en breu s’iniciaran les esmentades actuacions
i tramet un informe de les que es realitzaran en el terme municipal de Verdú.
La Junta de Govern Local resta assabentada.
4.- SOL.LICITUD D’AJUT AL CONSELL CATALÀ DE L’ESPORT
Atès que per Resolució PRE/604/2015, de 27 de març, es fa pública la convocatòria per
a la concessió de subvencions als ajuntaments i entitats municipals descentralitzades per
a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat, l’habitabilitat o la funcionalitat dels
equipaments esportius existents a executar durant l’any 2015.
Atès que resulta del tot necessari dotar d’una tanca metàl.lica perimetral al recinte del
camp de futbol que el delimiti de les finques veïnes, en millori la seguretat de la
instal.lació i la seva funcionalitat. Altrament, caldria substituir dos col.lectors malmesos
i un clorador d’aigua per a un correcte funcionament de les piscines municipals i per a la
seguretat dels usuaris.
Atès que l’Ajuntament de Verdú, a través dels serveis tècnics del Consell Comarcal de
l’Urgell, ha elaborat una memòria valorada per a la instal.lació de la tanca perimetral del
camp de futbol i reparació dels col.lectors de les piscines municipals, amb un pressupost
per contracta de 12.742’64 € + IVA.
Es proposa a la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat, l’adopció dels següents
acords:
Primer. Concórrer a la convocatòria d’ajuts dins el marc de la Resolució
PRE/604/2015, de 27 de març, per a la concessió de subvencions als ajuntaments i
entitats municipals descentralitzades per a actuacions urgents d’adaptació a la seguretat,
l’habitabilitat o la funcionalitat dels equipaments esportius existents a executar durant
l’any 2015, per a les obres d’instal.lació de la tanca perimetral del camp de futbol i
reparació dels col.lectors de les piscines municipals de Verdú.
Segon. Facultar el senyor Alcalde per a la realització dels actes i signatura dels
documents necessaris per a l’execució del present acord.
5.- SOL.LICITUD DE SUBVENCIÓ A L’OFICINA DE SUPORT A LA
INICIATIVA DEL DEPARTAMENT DE CULTURA
El Departament de Cultura, a través de l’Oficina de suport a la iniciativa cultural, ha
aprovat les bases específiques que han de regir la subvenció en l’àmbit del patrimoni
cultural per a la conservació preventiva i conservació-restauració de béns culturals

mobles i d’elements històrics i artístics integrats en béns immobles que formen part del
patrimoni cultural català.
Es per tot això que, la Junta de Govern Local, acorda per unanimitat l’adopció de
següent acord:
Primer.- Concòrrer a la convocatòria per a la concessió de subvencions en l’àmbit del
patrimoni cultural per a l’any 2015, en l’àmbit de la conservació-restauració dels béns
culturals mobles que formen part del patrimoni cultural català, amb l’actuació següent:
- Restauració de la bandera del sometent de Verdú, amb un pressupost de 3.687’51 €
(IVA inclòs).
Segon.- Autoritzar a l’Alcalde a la presentació d’aquesta sol.licitud i la documentació
addient a través de l’eaCat.
6.- APROVACIÓ ADHESIÓ AL III PLA DE POLÍTIQUES DE DONES A LA
COMARCA DE L’URGELL 2013-2016
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell va elaborar el III Pla de Polítiques de Dones a
la Comarca de l’Urgell 2013-2016, que aprovà per acord del Ple del Consell Comarcal
de l’Urgell de 25 de juliol de 2013.
Considerant que el III Pla Comarcal de Polítiques de Dones de l’Urgell té com a
finalitat eradicar les desigualtats que pateixen les dones i aconseguir així la igualtat
d’oportunitats real de dones i d’homes dins la nostra comarca.
Vist que el Consell Comarcal de l’Urgell pren el compromís polític i institucional de
realitzar polítiques de dones i per a les dones, partint d’un instrument que actua com a
marc facilitador que és el Pla Comarcal de Polítiques de dones en tots els àmbits.
Vist que que l’Ajuntament de Verdú està interessat en realitzar accions en matèria
d’igualtat d’oportunitats de dones i elaboració de programes per copsar les inquietuds i
les problemàtiques que més afecten a les dones en tots els àmbits.
La Junta de Govern Local, aprova per unanimitat, l’adopció del següent acord:
Primer- Adherir-se al III Pla de Polítiques de Dones a la Comarca de l’Urgell (20132016)
Segon- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de l’Urgell als efectes
oportuns.
Tercer- Facultar al Sr. Alcalde la signatura dels documents i la realitzacions d’aquelles
accions que siguin necessàries per al desenvolupament del present acord.
7.- COMPENSACIÓ DE CRÈDITS ENTRE CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL
I L’AJUNTAMENT DE VERDÚ

L’Ajuntament de Verdú i l’empresa concessionària del servei d’aigua, CASSA, són
deutors-creditors entre si per diversos conceptes i imports.
Atenent al principi que els deutes de naturalesa pública a favor de l’hisenda pública, tant
en període voluntari com en executiu, podran extingir-se totalment o parcial per
compensació amb els crèdits reconeguts per aquella a favor del deutor en virtut d’un
acte administratiu o bé a petició de persona interessada, es proposa a l’Ajuntament de
Verdú compensar alguns deutes-crèdits que ambdues entitats tenen entre si.
Cassa és deutor de l’Ajuntament de Verdú pels següents conceptes i imports:
Aigua de les tanques Canal d’Urgell (2n semestre 2014)

6.389,38

Balanç del servei 2014

1.743,03

TOTAL IMPORTS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT

8.132,41

L’Ajuntament de Verdú és deutor amb Cassa pels següents conceptes i imports:
Deute pendent fra. 1409100022

3.771,20

Fra. 1504100011 Feines d’abastament Vall Cercavins 2n semestre
2014

6.822,83

Fra. Subministrament d’aigua Ajuntament (consum d’aigua
municipal 2013-2014)

617,07

TOTAL IMPORTS A FAVOR DE CASSA

11.211,10

Tots els deutes - crèdits relacionats són vençuts, líquids i resulten exigibles per l’entitat
creditora, en cada cas.
Resultat de la compensació: tres mil setanta-vuit amb seixanta-nou cèntims d’euro
(3.078,69 €) a favor de Cassa.
És per tot això, que la Junta de Govern Local acorda per unanimitat, l’adopció del
següent acord:
Primer.- Acordar la compensació dels deutes - crèdits relacionats entre l’Ajuntament de
Verdú i Cassa, essent el resultat de la compensació de 3.078,69 € a favor de Cassa.
Segon.- Comunicar aquest acord a Cassa.
8.- MEDALLA D’HONOR DE LA VILA DE VERDÚ
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat, iniciar els tràmits per a l’elaboració
d’un reglament d’honors i distincions de la vila de Verdú, per tal de distinguir els
personatges il.lustres o més rellevants del municipi. En aquest sentit, i donat que

l’Ajuntament ha fet petició a la Generalitat de Catalunya per a la concessió de la Creu
de Sant Jordi, al Sr. Ramon Boleda Cases, que finalment no ha reeixit, es proposa fer
reconeixement de la seva trajectòria personal i professional a favor del poble de Verdú
amb l’atorgament de la Medalla d’Honor de la Vila de Verdú, el proper 30 de maig de
2015.
9.- AUTORITZACIÓ PER A L’OCUPACIÓ TEMPORAL I/O DEFINITIVA I
L’ESTABLIMENT DE SERVITUDS DE LES PARCEL.LES MUNICIPALS
En motiu de les obres del Projecte de línia aèria i subterrània de 25 kV per alimentación
de les estacions de bombament EB1 i EB”. Clau G3/4/5/6-LE-07-12, la Junta de Govern
Local, acorda per unanimitat, autoritzar a Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya, SAU i a les empreses adjudicatàries de les obres, l’ocupació temporal i/o
definitiva i l’establiment de servituds de les parcel.les municipals següents, per import
de 1.238 €:
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10.- ACCIÓ CONCERTADA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I EL CLUB
DE FUTBOL VERDÚ-VALL DEL CORB PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI
DE BAR DURANT LA TEMPORADA DE BANY A LES PISCINES
MUNICIPALS

Atès que l’Ajuntament de Verdú compta amb un recinte esportiu i el presta el servei de
piscina descoberta que serveix de lloc de trobada i reunió dels diferents veïns del poble,
majoritàriament jovenalla, durant la temporada d’estiu.
L’obertura del recinte de bany obliga a haver de tenir un servei de bar per al consum de
begudes, gelats, snacks... per als banyistes i públic en general
Paral.lelament, la corporació ha valorat la necessitat de donar suport a una de les entitats
més dinàmiques del municipi (CF Verdú-Vall del Corb) articulant una acció concertada
donant-li la possibilitat d’obtenir uns ingressos extra per a l’exercici de les seves
activitats durant tot l’any a canvi de la prestació del servei de bar a les piscines.
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat, l’adopció del següent acords:
Primer.- Establir una acció concertada entre l’Ajuntament de Verdú i el Club de futbol
Verdú-Vall del Corb per a la prestació del servei de bar durant la temporada de bany a les
piscines municipals (de 24 de juny al 6 de setembre, ambdós inclosos).
11.- APROVACIÓ DEL CONVENI DE CESSIÓ A PRECARI DEL CASAL
VERDUNÍ A LA FUNDACIÓ TEKHNIKOS 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...)
12.APROVACIÓ
CONVENI
DE
COL.LABORACIÓ
ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I EL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA
PER AL DESPLEGAMENT DE PACTES EN MATÈRIA D’ABASTAMENT
D’AIGUA EN ALTA
La Junta de Govern Local acorda aprovar per unanimitat el conveni entre l’Ajuntament
de Verdú i el Consell Comarcal de la Segarra, a través de l’EPEL GESTIÓ D’AIGÜES
DE LA SEGARRA, per a la construcció d’una ETAP al recinte de l’estació de bombeig
de Verdú, per subministrar aigua potabilitzada als nuclis que s’abasten del sistema
Cercavins.
13.- DONACIÓ DE PINTURES
L’AJUNTAMENT DE VERDÚ

DE

L’ARTISTA

BASIL

NUBEL

A

La Junta de Govern Local acorda per unanimitat, acceptar la donació pura i simple que
fa el Sr. José M. Rialp Morera, en qualitat de propietari i hereu del Sr. Basil Nubel, de
vint-i-dos (22) dibuixos de paisatges a l’oli i aquarel.la confeccionats per l’artista per
tal de preservar la seva obra i fer-ne difusió cultural.

15.- 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 primer trimestre
de 2015 amb el següent detall:
2015 (1rt. trimestre): 27.840’47 €
Taxa (1’5%): 417’61 €
Així mateix demana que l’Ajuntament practiqui la liquidació tributària d’acord amb les
dades anteriors i corresponent al primer 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 primer trimestre de 2015 amb un
import de 417’61 €.
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 Riera i Canyelles
Alcalde

La Secretària Accidental,

