ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 20 DE MAIG 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 20 de maig 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 22
d’abril de 2015, s’aprova per unanimitat dels membres assistents.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 5/2015 per import de 26.553,01
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
FACTURES NEGATIVES D’URGELL NET SA
230/2015
231/2015

78 Urgell Net, SA
97 Urgell Net, SA

-154,44 28/04/2015
-844,79 28/04/2015

3.- PERSONAL
La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la contractació de la Sra. Ruth
Povedano Clarassó, per a la prestació dels serveis de neteja per finalització de les obres

del Castell de Verdú i substitució de la baixa de la Sra. Agnès Huguet, a partir del dia
20/5/2015.
4.- ACCIÓ CONCERTADA ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I
L’ASSOCIACIÓ ALBA PER A LA PRESTACIÓ D’ACTIVITATS DE LLEURE
INFANTIL I CURSETS DE NATACIÓ
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat aprovar l’acció concertada entre
l’Ajuntament de Verdú i l’Associació Alba, a través de Quàlia, per la qual l’Ajuntament
cedeix el recinte de les instal.lacions esportives i piscines municipals i fa una aportació
de 300 € a l’Associcació per a la prestació del servei d’esplai i cursets de natació
“Casalet d’Estiu 2015” del 29 de juny al 28 d’agost de 9.00 hores a 13.00 hores.
5.- CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I LA FUNDACIÓ
TEKHNIKOS PER A LA CESSIÓ D’US DEL CASAL VERDUNÍ
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat la cessió d’ús a precari del Casal
Verduní a la Fundació Tekhnikós a l’objecte únic i exclusiu de la instal·lació d’un
planetari com a espai experimental de divulgació científica i cultural per al coneixement
de l’espai entre la comunitat educativa i la població en general.
6.- COMPENSACIÓ DE CRÈDITS ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I LA
SOCIETAT URGELL-NET, SA
L’Ajuntament de Verdú i Urgell Net SA 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.
Urgell Net, SA és deutor de l’Ajuntament de Verdú pels següents conceptes i imports:
Urgell Net, SA
Núm.

Fra.

Data

Concepte

Import

6

623/2014

30/12/2014 Retorn Rappel 2013

619,08

7

78/2015

17/03/2015 Retorn ERPQ’s 2013

154,44

8

82/2015

17/03/2015 Retorn selectiva 2014

19.289,05

9

97/2015

17/03/2015 Retorn rappel 2014

844,79

Sumes

20.907,36

L’Ajuntament de Verdú és deutor d’Urgell Net, SA de pels següents conceptes i
imports:
Ajuntament de Verdú
Núm.

Factura

Data

Concepte

Import

20

507/2013 30/11/2013 Servei recollida PaP novembre

21

88/2014

22

219/2014 06/08/2014 Dev. Fra. 219/14 maig

23

442/2014 30/09/2014 Desp. Dev. Fra. 219/14

24

500/2014 30/11/2014 Servei recollida PaP novembre

3.793,21

25

558/2014 30/12/2014 Servei recollida PaP desembre

3.793,21

26

68/2015

17/03/2015 Gestió deixalleria 2013

3.241,88

27

72/2015

17/03/2015 Gestió deixalleria 2014

4.936,41

28/02/2014 Servei recollida PaP febrer

Sumes

877,54
3.793,21
3.793,21
1,21

24.229,88

Tots els deutes - crèdits relacionats són vençuts, líquids i resulten exigibles per l’entitat
creditora, en cada cas.
Resultat de la compensació: Tres, tres-cents vint-i-dos euros i cinquanta-dos cèntims
d’euro (3.322,52 €) a favor del Consell Comarcal de l’Urgell.
Es 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 Urgell Net SA, essent el resultat de la compensació de 3.322’52 € a favor
d’Urgell-Net, S.A.
Segon.- Comunicar aquest acord a Urgell-Net, S.A.
7.- COMPENSACIÓ DE CRÈDITS ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERDÚ I
CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL

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 (1r semestre 2015)

6.389,38

Compra aigua Canal d’Urgell 1r termini 2015

3.815,31

TOTAL IMPORTS A FAVOR DE L’AJUNTAMENT

10.204,69

L’Ajuntament de Verdú és deutor amb Cassa pels següents conceptes i imports:
Deute pendent liquidació 2n semestre 2014

3.078,69

Fra. 1504100012 Feines d’abastament Vall Cercavins 1r semestre 2015

6.822,83

Fra. Subministrament d’aigua Ajuntament (consum d’aigua municipal
2015)
TOTAL IMPORTS A FAVOR DE CASSA

139,04

10.040,56

Tots els deutes - crèdits relacionats són vençuts, líquids i resulten exigibles per l’entitat
creditora, en cada cas.
Resultat de la compensació: cent seixanta-quatre amb tretze cèntims d’euro (164,13
€) a favor de l’Ajuntament de Verdú.
Es 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 164,13 € a favor de l’Ajuntament
de Verdú.
Segon.- Comunicar aquest acord a Cassa.
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,

