ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DEL
DIA 15 DE JULIOL DE 2015, A LA QUE HI ASSISTIREN ELS TRES
MEMBRES QUE LA INTEGREN
ASSISTENTS:
SR. JOSEP MAS CARPI
SR. ANTONI SANFELIU JOSA
SR. GEORGINA PROCTER PANÉ
OIENTS:
RAMON CARDONA COLELL
SECRETARIA ACCIDENTAL:
ANNA SEGARRA I TORRES
Al municipi de Verdú, el dia 15 de juliol 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 MAS CARPI,
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.- CONSTITUCIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
Es constitueix la Junta de Govern Local del mandat 2015-2019, segons acta del cartipàs
del ple corporatiu de data 2 de juliol de 2015.
2.- APROVACIÓ DE FACTURES
La Junta de Govern Local aprova la relació de factures 6/2015 per import de 24.599,53
€ i resta assabentada en tot moment de l’estat de les partides del pressupost.
3.- DIVERSOS
RE.- 396 MINISTERIO HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
La Junta de Govern Local resta assabentada de l’escrit tramés pel Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas pel quel es comunica la publicació al BOE del
25 de juny de 2015, de la Ley 13/2015, de 24 de junio, de Reforma de la Ley
Hipotecaria aprobada por Decreto de 8.2.1946 i del Texto Refundido de la Ley del
Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo,
per la qual s’estableixen nous criteris de classificació i valoració. A aquests efectes la
DT setena de la Llei estableix que els ajuntaments hauran de subministrar a la Direcció
General del Cadastre informació sobre els sòls que es trobin afectats.

SUBVENCIO CAMPANYA MULLA’T 2015
La Junta de Govern Local acorda per unanimitat adherir-se a la campanya mulla’t 2015
per l’esclerosi multiple, que va tenir lloc el dia 12 de juliol de 2015, a les piscines
municipals per tal de donar suport a la fundació esclerosi multiple (FEM) en la lluita per
aquesta malaltia neurodegenerativa, amb l’adquisició de material i l’aportació de 100 €.

I no havent-hi més temes a tractar, s’aixeca la sessió a 3/4 de 9 del vespre de la qual, jo
com a secretari, en dono testimoniatge.
JOSEP MAS CARPI
L’Alcalde

ANNA SEGARRA I TORRES
La Secretària Accidental

