A Verdú, el dia 10 de juny de dos mil quinze, a dos quarts de nou del vespre, prèvia
convocatòria, es constitueix a la Sala Abat Copons del Castell de Verdú, habilitada per
aques acte com a sala de plens de la Casa Consistorial, el Ple de la Corporació en sessió
pública extraordinària de primera convocatòria, de conformitat amb l’art. 36.1 del Reial
decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les ens locals, sota la Presidència del Sr. JOSEP RIERA I
CANYELLES, amb l’assistència de:
Del grup dels No Adscrits:
Sr. Antoni Sanfeliu Josa, 1r. Tinent d’Alcalde
Sra. Montse Pont i Huguet, 2n Tinent d’Alcalde
Sra. Georgina Procter Pané, regidora
Sr. Josep Mas i Carpi, regidor
Sr. Ramon Cardona Colell, regidor
Sr. Ramon Aragonés Linares, regidor
No Assisteixen:
Sra. Melissa Martínez Pérez, regidora
Sr. Marius Mirel Nutu, regidor
Assistits per la Secretària Accidental de l’Ajuntament, Sra. Anna Segarra i Torres.
Tot seguit per l’Alcaldia-Presidència es passa a despatxar els assumptes que figuren en
l’ ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ESBORRANY DE L’ ACTA DE LA SESSIÓ
ANTERIOR
- L’extraordinària del dia 14 de maig de 2015
Es sotmet a consideració l’aprovació de l’acta de la darrera sessió plenària que ha estat
distribuïda entre els regidors amb anterioritat i per tant, es sotmet a votació sense necessitat
d’ésser llegida prèviament, de conformitat amb l’art. 110.3 del Text Refós de la Llei,
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Es sotmet a votació i s’aprova per unanimitat dels assistents ( el vot favorable dels 7
membres del grup dels No Adscrits).
2. APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ DEL REGISTRE
D’INTERESSOS.
Prèviament a la presa de possessió del càrrec de regidor, s’ha de fer la declaració sobre
causes de possible incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que proporcioni interessos
econòmics o que els pugui proporcionar. També s’ha de fer la declaració dels béns
patrimonials.
Ambdues declaracions s’han de formular en el models prèviament aprovats pel ple de la
corporació, s'han d’inscriure en el registre d’interessos constituït a la corporació i se n'ha

de donar publicitat.
Els fonaments jurídics de la proposta d'acord són:
-L’article 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
-L’article 163 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.
-Els articles 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’organització funcionament i règim jurídic de les entitats locals.
Per tot l'anterior es proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS
PRIMER. Aprovar el model de declaració de béns patrimonials i el model de declaració de
causes de possible incompatibilitat i de qualsevol activitat que proporcioni o pugui
proporcionar ingressos econòmics, els quals s’adjunten com annex al present acord.
SEGON. Aquests models de declaració seran vigents mentre no s’adopti un nou acord
plenari que els modifiqui.
Registre d’interessos sobre béns patrimonials, activitats que proporcionin
ingressos econòmics, o que en puguin proporcionar.
1. Declaració de béns patrimonials
Declaració número ______/2015
Tipus: Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions
Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades
següents amb el compromís d'aportar els documents acreditatius de totes les
circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.

Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves
dades.
A. BÉNS PATRIMONIALS
A.1. Patrimoni immobiliari
Classe de finca
(rústica/urbana)

Tipus
Adreça

(habitatge,
garatge…)

Referència
registral

Data
adquisició

Percentatge
(en cas de titularitat
compartida)

A.2. Accions, participacions, fons d'inversions i altres rendiments
Classe títols

Nombre

Entitat emissora

Data adquisició

A.3. Comptes i dipòsits bancaris. Saldos a data de declaració.
Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat compartida)

A.4.Objectes d’especial valor (artístics, etc.)
Classe

Descripció

A.5. Automòbils i altres vehicles.
Classe

Marca/model

Any de
matriculació

Matrícula

A.6. Béns Semovents i altres (bestiar, cavalls, etc.)
Classe

Descripció

Observacions

A.7. Deutes i obligacions.
Classe

Entitat bancària

Quantia

Percentatge
(en cas de titularitat compartida)

B. LIQUIDACIONS TRIBUTÀRIES
Impost

Data presentació

Núm. de referència de la liquidació

Renda
Patrimoni
Societats

Verdú, .... de maig de 2015
El/La declarant

Davant meu
El/La secretari/ària interventor/a

Anna Segarra Torres

Declaració d'incompatibilitats i activitats
Declaració número ______/2015
Tipus: Presa possessió
Cessament
Fi mandat
Modificacions
Nom i cognoms:

NIF:

Càrrec:

Telèfon

Domicili:

Codi Postal:

En compliment del que disposen els art. 75.7 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, i 30 i següents del Reial decret 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
de les entitats locals, declaro, sota la meva responsabilitat, la veracitat de les dades
següents amb el compromís d'aportar els documents acreditatius de totes les
circumstàncies incloses en la declaració sempre que siguin requerits.
Es donarà publicitat a aquestes dades en els termes de la legislació de transparència.
En cas de modificació de les circumstàncies de fet s'hauran de comunicar les noves
dades.
A. Supòsits de possible incompatibilitat1

B. Treball depenent de l’Administració pública, organismes, entitats, empreses
públiques o privades
Denominació de l’entitat,
empresa, etc.

Càrrec

Tipus de treball

C. Activitats mercantils, industrials, agràries i per compte propi
Mercantils

Industrials

Agràries

D. Professions liberals que desenvolupi

1

S’han de relacionar les incompatibilitats o bé fer constar que no en té cap, d’acord amb els art. 6, 177 i 178 de la Llei orgànica
5/1985, de 19 de juny, del règim electoral general.

E. Altres activitats que proporcionin ingressos econòmics o que puguin proporcionar-ne

........., .... de .......... de 201…
El/La declarant

(Nom i cognoms)

Davant meu
La secretària interventora accidental,

Anna Segarra Torres

Sotmesa a votació la proposta, s’aprova per unanimitat dels membres assistents
Seguidament i abans de cloure la sessió, l’alcalde s’adreça a la resta de membres de la
corporació i al públic assistent en un parlament que repassa els seus vint anys de
trajectòria a l’Ajuntament, primer com a regidor i després com alcalde, de les dificultats
polítiques i personals i de la tensió veïnal dels primers anys a la situació de pau social i
d’endreç de la institució en l’actualitat. Agraeix emotivament a la seva família i amics el
suport durant tota aquesta etapa i també als treballadors que han anat passant per la casa
de la vila. Finalment s’adreça als regidors que cessen aquesta legislatura i no repeteixen,
per fer-los entrega d’una placa de ceràmica en agraïment a la tasca desenvolupada a
l’Ajuntament (Sra. Montse Pont Huguet, Sr. Ramon Aragonés Linares), els quals
agraeixen el detall.
A continuació el regidor Josep Mas Carpi, alcalde entrant, fa entrega de la placa al Sr.
Josep Riera i Canyelles, alcalde sortint. Finalitza l’acte amb un llarg aplaudiment.
I no havent-hi més temes a tractar s’aixeca la sessió a dos quarts de deu del vespre, de la
qual jo com a secretària accidental en dono fe.
Vist i plau
L’Alcalde

La Secretària Accidental

