ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VERGES DEL DIA 29
D’AGOST DE 2011.
Data : 29 d’agost de 2011.
Hora d’inici: 20.30 hores
Hora de finalització: 21.45 hores
Lloc de celebració: Sala de Plens de l’Ajuntament de Verges.
ASSISTENTS:
Alcaldessa-presidenta: Senyora Marta Payeró Torró
Regidors:
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyor Lluís Joanmiquel Isern
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Narcís Matas Ferrer
Senyor Albert Tubert Vilà
Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Secretària de la Corporació:
Senyora Sandra Pinos Martínez.
ORDRE DEL DIA:
1. Acceptació de la subvenció llar d’infants per al curs 2010-2011.
2. Aprovació provisional de l’establiment i ordenació de l’ordenança fiscal número 22 reguladora
de la taxa per a la prestació del servei de casal i casalet.
3. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa
per a la prestació del servei llar d’infants.
4. Aprovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Verges
amb destí a la instal·lació d’una sala de lectura en les cases dels mestres del CEIP de Verges.
5. Adjudicació de les obres d’arranjament del carrer Major de Verges.
6. Aprovació inicial de la revisió dels plans de protecció civil.
7. Ratificar punts de JGL i de decrets.

1.- ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ LLAR D’INFANTS PER AL CURS 2010-2011.
Vista la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 20 de juliol de 2011 per la qual s’atorguen
subvencions a determinades corporacions locals titulars de llars d’infants per al curs 2010-2011, en el
què l’import atorgat a aquesta corporació local per a Llar d’infants de Verges és de 27.300,00 €.

Legislació aplicable
Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació.
Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, que desenvolupa la Llei General de Subvencions.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acceptar la subvenció per una quantia de 27.300,00 € atorgada a l’Ajuntament de Verges per
ajudar a sufragar el cost de la llar d’infants per l’exercici 2010-11.
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Sense que hi hagi intervencions es passa a votació de la proposta, la qual queda aprovada per
unanimitat dels membres presents.

2.- Aprovació de la modificació provisional de l’ordenança fiscal número 22 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei de casal i casalet.
Antecedents de fet.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament aprovar les taxes que han de regir la prestació dels serveis
de casal i casalet del municipi de Verges pel proper exercici 2012.
Legislació
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment l’establiment i l’ordenació de l’ordenança fiscal número 22 reguladora
de la taxa del casal i casalet de Verges.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de
la Corporació durant el termini de trenta dies, dins del qual els interessats podran examinar l’expedient i
presentar les reclamacions que estimin oportunes; finalitzat el període d’exposició pública, l’Ajuntament
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i
aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense necessitat de cap altre acord
plenari.”
Pren la paraula el Sr. Matas i diu que hi votarà en contra perquè és votar fum, no sap quines són les
despeses ni quins són els ingressos, ni les previsions, no sabem res; i per tant, no queda justificat
perquè s’apuja.
Respon l’alcaldessa, dient que sí que es justifica, i és perquè l’aportació de la Generalitat ha disminuït.

El Sr. Matas respon que es pensa que no és legal la manca d’informació.
Es demana a la Sra. Secretària, i aquesta respon que sí que té dret a veure tota aquesta documentació
que demana, però que l’ha de venir a veure els dos dies abans que s’han deixat per consultar els
expedients, que ara en la celebració del ple és el moment de votar.
El Sr. Hugas respon que la despesa fixa de cada mes és de 8.547 €/mes, i s’ha d’apujar un 12%
perquè la disminució per part de la Generalitat s’ha de sufragar una part per l’Ajuntament i l’altre, per
part dels pares.
El Sr. Matas demana què va valer l’any passat el casal i el casalet.
La Sra. Alcaldessa respon que pel què fa al casal no és deficitari, en canvi, sí que ho és, la llar d’infants
als mesos de juliol i agost, perquè no estan inclosos en la subvenció de la Generalitat. S’han perdut
6.000,00 € o 7.000,00 €, però en tot cas, et podem passar els números; però el que s’intenta és unificar
els preus.
El Sr. Estévez diu que li van donar la documentació divendres.
El Sr. Matas diu que vol que tot això consti en acta.
Es posa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi
Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Senyor Jacint Lluís Romero Manera i Albert
Tubert Vilà hi voten en contra.
3.- Aprovació de la modificació provisional de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei llar d’infants.
Antecedents de fet.
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament aprovar les taxes que han de regir la prestació dels serveis
de la llar d’infants pel curs 2011-12, tenint en compte la reducció efectuada en la subvenció atorgada
pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i a fi de reestablir l’equilibri econòmic.
Legislació
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
d’Hisendes Locals.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la taxa
per a la prestació del servei llar d’infants de Verges.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de
la Corporació durant el termini de trenta dies, dins del qual els interessats podran examinar l’expedient i

presentar les reclamacions que estimin oportunes; finalitzat el període d’exposició pública, l’Ajuntament
adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i
aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas que no s’haguessin presentat reclamacions,
s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense necessitat de cap altre acord
plenari.”
Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi
Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Senyor Jacint Lluís Romero Manera i Albert
Tubert Vilà hi voten en contra, pels mateixos motius que s’hi relacionen en el punt anterior.

4.- Aprovació del conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment i l’Ajuntament de Verges
amb destí a la instal·lació d’una sala de lectura en les cases dels mestres del CEIP de Verges.
Antecedents de fet
Atès que el passat 29 de juliol de 2011 es va rebre amb R.E. número 1220 exemplar del Conveni de
col·laboració entre el Ministeri de Foment, a través de la Secretaria d’Estat d’Habitatge i actuacions
urbanes i l’Ajuntament de Verges, en el qual s’estableix que és objecte del finançament i realització de
les obres d’instal·lació d’una sala de lectura a les cases dels mestres del CEIP de Verges, amb una
quantia de 100.000,00 €.
Atès que un dels requisits pel seu atorgament és l’aprovació de l’esmentat conveni.
Legislació aplicable
Article 22.2.a) de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
Article 65 del Reglament 887/2006, de 21 de juliol, pel qual es desenvolupa l’esmentada Llei.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Ministeri de Foment, a través de la Secretaria
d’Estat d’Habitatge i actuacions urbanes i l’Ajuntament de Verges, en el qual s’estableix que és objecte
del finançament i realització de les obres d’instal·lació d’una sala de lectura a les cases dels mestres
del CEIP de Verges, amb una quantia de 100.000,00 €.
Segon.-Facultar a l’alcaldessa per a la signatura i actuacions que sorgeixin fins a la resolució d’aquest
afer.
Tercer.- Notificar el present acord al Ministeri de Foment, adjuntant la documentació requerida en
notificació de data 29 de juliol de 2011.
El Sr. Matas demana què hi ha de posar l’Ajuntament perquè ens donin 100.000,00 €.
La Sra. Alcaldessa contesta que no, està al Pressupost General de l’Estat a l’Ajuntament, per gastarnos en la sala de lectura.

Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi
Sabater Poch.
El Sr. Narcís Matas Ferrer vota en contra, per falta d’informació.
Els Srs. Josep Maria Estévez Sarrote, Senyor Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert Vilà s’hi
abstenen.

5. Adjudicació de les obres d’arranjament del carrer Major de Verges.
Antecedents de fet
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament la realització de les obres ordinàries d’arranjament del carrer
Major de Verges, amb una superfície de 307,40 metres quadrats de sòl destinat a subsistema de xarxa
viària; conforme projecte redactat per Font-Viñolas SL, aprovat definitivament en data 25 d’octubre de
2010 (BOP de Girona número 17.11.2010 i DOGC número 16.11.2010) i ratificat pel Plenari municipal
en data 28 de desembre de 2010.
El projecte contempla totes les obres auxiliars necessàries per a l’arranjament del carrer tant pel que fa
als acabats com als serveis, concretament: la pavimentació integral a un únic nivell, construcció d’una
xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials i residuals, previsió d’una escomesa per finca a les dues
xarxes, substitució i ampliació de la xarxa d’abastament d’aigua potable, instal·lació d’hidrants,
renovació de l’enllumenat públic, trenat de les xarxes de serveix existents i soterrament dels
creuaments i col·locació de mobiliari urbà.
El finançament d’aquestes obres s’efectua a partir dels recursos següents:
Subvenció FEDER Catalunya 2007-2013, eix 4 (desenvolupament local i urbà) mitjançant el programa
Viure al Poble (DOGC número 5435, de 4.08.2009) amb una quantia de 82.915,94 €;
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 8.291,59 €.
PUOSC 2010 per una quantia de 69.048,97 €.
I els 8.434,55 € restants, aniran a càrrec del recursos propis de l’Ajuntament de Verges.
El Ple extraordinari del passat 28 de juny de 2011 va aprovar l’expedient de contractació, el plec de
clàusules administratives particulars, es va convocar la seva licitació i va convidar a un seguit
d’empreses per què presentessin la seva proposició.
Les empreses que presenten proposta són: Construccions Rubau, Rubau Tarrés i Miquel Costa SA.
Tenint en compte la proposta d’adjudicació establerta a l’acta de la mesa de contractació de data 5
d’agost de 2011, a favor de Rubau Tarrés SAU, per haver obtingut la màxima puntuació , amb un total
de 90 punts, com a oferta econòmicament més avantatjosa.
Vista la presentació de documentació presentada el passat 22 d’agost de 2011 per la mercantil dalt
referenciada i que consta de l’aval definitiu, el certificat d’estar al corrent per part de les obligacions
tributàries i de la Seguretat Social.

Tenint en compte que l’òrgan competent per a la contractació en atenció a la quantia, és el Plenari
municipal.
Legislació aplicable
Article 135.4 i 138.2 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Adjudicar a la mercantil Rubau Tarrés SAU, les obres d’arranjament del carrer Major de
Verges, motivat per l’acta emesa pels membres de la mesa de contractació de data 5 d’agost de 2011.
Segon.- Notificar el present acord als interessants, adjuntant fotocòpia compulsada de l’acta de la
mesa de contractació de data 5 d’agost de 2011.
Tercer.- Indicar a l’adjudicatari que ha de procedir a la formalització del contracte en un termini no
superior a quinze dies hàbils següents a la recepció de la present notificació. Efectuat aquest tràmit es
procedirà a comprovar el replanteig i estendre l’acta del mateix, que s’haurà de realitzar en un termini
no superior a un mes des de la data de formalització del contracte; altrament, formalitzat el contracte el
contractista ha de presentar el Pla de Seguretat i Salut de l’obra ajustat a l’Estudi de Seguretat i Salut
del Projecte per a la seva aprovació per l’Ajuntament.
Quart.- Publicar l’adjudicació definitiva del contracte d’obres en el Perfil de Contractant i en el Butlletí
Oficial de la Província de Girona.
Sisè.- Donar compte del present acord al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya ,
com a documentació necessària per a tramitar la subvenció “Pla únic d’obres i serveis de Catalunya”.
Setè.- Comunicar les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic, de
conformitat amb allò que disposa l’article 308.3 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del
Sector Públic.
El Sr. Estévez demana perquè no s’ha convidat a en J. Peraferrer.
El Sr. Matas diu que en el ple anterior, ell va dir que és un dels únics que pot fer l’obra.
El Sr. Hugas puntualitza que el que varen dir és que tots els paletes del poble podien fer l’obra.
Es passa a donar lectura del punt del ple anterior on hi ha el llistat de totes les empreses convidades.
El Sr. Matas insisteix en què el nom Peraferrer el va dir expressament.
El Sr. Hugas demana perquè tenen tant d’interès en aquest en concret.
La Sra. alcaldessa aclareix que es va dir que es convidarien a tots els paletes del poble, i Peraferrer no
és paleta, i per això no s’ha inclòs; també inicialment es volia dir a Rebujent, i com que no hi estàveu
d’acord, es va apartar.
El Sr. Tubert apunta que és incoherent, perquè Peraferrer és l’únic que té màquines.
El Sr. Estévez diu que ja està d’acord amb què ho faci Rubau.
Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi
Sabater Poch.

Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert
Vilà s’hi abstenen, perquè no es va cridar a en Peraferrer.

6. Aprovació inicial de la revisió dels plans de protecció civil.
Atès que és necessari la revisió dels plans de protecció civil aprovats per l’Ajuntament de Verges.
Vista la proposta de revisió dels plans de protecció civil efectuada pel Consell Comarcal del Baix
Empordà.
Vist l’informe favorable emès per l’enginyer municipal, Sr. Bartomeu Torrens Ferrer, de data 17 d’agost
de 2011.
Legislació aplicable
Article 17 de la Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecció civil de Catalunya.
Article 3 del Decret 210/1999, de 27 de juliol, pel qual s’aprova l’estructura el contingut per l’elaboració i
l’homologació del plans de protecció civil municipals.
Article 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la revisió dels Plans bàsics d’emergència municipal de Verges, que inclou:
- El manual d’actuació per a inundacions (INUNCAT).
- El programa d’implantació i manteniment del Pla municipal.
- El manual d’actuació bàsic.
- Document bàsic.
- Actualització de càrrecs. Manual d’actuacions per a nevades (NEUCAT).
- Actualització de càrrecs. Manual d’actuació per a emergències sísmiques (SISMICAT).
- Annexes generals.
Segon.- Donar informació pública del present acord mitjançant edicte publicat per un termini de trenta
dies per la presentació de reclamacions i suggerències.
El ple procedirà a la resolució de totes les reclamacions i suggerències dins del termini i aprovació
definitiva pel Ple.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerències presentades dins del termini i
aprovació definitiva pel Ple.
En el cas que no s’hagués presentat cap reclamació o suggerència, s’entendrà definitivament adoptat
l’acord fins llavors provisional.
Tercer.- Sol·licitar l’homologació per la Comissió de Protecció Civil de Catalunya.
El Sr. Matas demana si quan va nevar ja estava en vigor el pla; perquè si diu què s’ha de fer, i és el
mateix que es va fer a Verges, no serveix per res. No hi havia una línia d’actuació.
La Sra. alcaldessa aclareix que està pensat per zones molt grans; per municipis petits, s’ha de fer servir
el sentit comú.

El Sr. Romero apunta que el dia de la nevada, el sentit comú va quedar molt lluny; l’actuació va ser
bastant nefasta. Com a habitant vaig quedar decebut. No es anar a buscar tractors ni màquines.
La Sra. Payeró li rectifica contestant que ell no sap quina actuació es va fer; que al matí es va parlar
amb en Peraferrer per fer el carrer.
El Sr. Matas li contesta que no va ser al matí sinó a la tarda. I que a ell a casa no el va trucar ningú.
El Sr. Hugas diu que va ser una situació excepcional. I afegeix que ells es podrien haver ofert i no cal
que et truquin. Va ser dramàtic per tothom. S’ha d’aprendre per la propera vegada. No es pot culpar a
ningú.
Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi
Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert
Vilà s’hi abstenen.
7. Ratificar punts de JGL i de decrets :
Ratificació:
La Sra alcaldessa passa a donar lectura del següent decret:
“DECRET D’ALCALDIA 63/2011
Vist l’acord aprovat per la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Verges en la sessió celebrada el passat dia
9 de maig de 2011 en el qual s’efectuava el repartiment de la quantia corresponent al Fons de cooperació local
de Catalunya.
Vist l’ error en el concepte de l’ objecte del repartiment, en tant que no es tracta del tram supramunicipal del Fons
de Cooperació Local de Catalunya. I atès que encara no es coneix la quantia exacta d’aquest fons
supramunicipal.
Legislació aplicable
Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu
Comú.
DECRETO:

Primer.- Deixar sense efecte l’acord de data 9 de maig de 2011 en relació al repartiment del fons de
cooperació local de Catalunya entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i el Consorci Alba Ter, atès que
la quantia repartida no es correspon amb el tram supramunicipal del Fons de Cooperació Local.
Segon.- El present acord haurà de ser ratificat per la propera Junta de Govern Local que se celebri.
Tercer.- Notificar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà; i al Consorci Alba Ter.”
Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:

Primer.- Ratificar el decret 63/2011, de data 25 de maig.
Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta Payeró
Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert Vilà
hi voten en contra, per falta d’informació.

“DECRET 113/2011
Atès que el proper 30 de juliol de 2011 finalitza el termini per la presentació de proposicions en relació a
l’expedient de contractació, mitjançant procediment negociat sense publicitat, oferta econòmicament més
avantatjosa, amb diversos criteris d’adjudicació per la contractació per les obres d’arranjament del carrer Major
de Verges.
Legislació aplicable
Disposició addicional 2a de la Llei de Contractes del Sector Públic, de 30 d’octubre.
Art. 80.4 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre pel que s’aprova el Reglament general de la Llei de
Contractes del Sector Públic.

Per tot allò exposat i en virtut de les facultats atorgades per l’article 53 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,
Resolc,
Primer.- Nomenar els membres de la Mesa de contractació en relació l’expedient de contractació, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, oferta econòmicament més avantatjosa, amb diversos criteris
d’adjudicació per la contractació per les obres d’arranjament del carrer Major de Verges, la qual estarà
constituïda pels membres següents:
Presidenta: Marta Payeró Torró, alcaldessa.
Vocals : Lluís Joanmiquel Isern, regidor.
Susagna Mustera Garrofa, regidora.
Bartomeu Torrens Ferrer, enginyer municipal.
Sandra Fernández Soteras, arquitecta CCBE.
Secretària: Sandra Pinos Martínez, secretària
Segon.- Convocar la mesa de contractació el proper dia 1 d’agost de 2011 a 2/4 de 12 del migdia per l’obertura
i valoració dels sobres 1, documentació administrativa. En el cas que la documentació s’enviï per correu i
l’empresa ho hagi anunciat el mateix dia mitjançant fax, aquesta obertura es prorrogaria fins a un màxim de 10
dies naturals.
Tercer.- Convocar la mesa de contractació el dia 5 d’agost de 2011 a les 2/4 de 12 del migdia per l’obertura i
valoració del sobres 2, documentació quantificable automàticament mitjançant l’aplicació d’una fórmula.
Quart.- Notificar el present acord als membres de la mesa.
Cinquè.- Publicar el present acord al tauler d’edictes de la Corporació i al perfil del contractant.

Sisè.- Ratificar la present resolució pel proper Ple que se celebri.”

Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar el decret 113/2011, de data 21 de juliol.
Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta Payeró
Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert Vilà
s’hi abstenen.

“7.1. CONVENI AMB DIPSALUT –XARXES D’ITINERARIS SALUDABLES.Atès que el passat 4 d’agost de 2010 l’Ajuntament de Verges va sol·licitar a Dipsalut la instal·lació d’un parc de
salut a l’espai públic del costat del camp de futbol, al camí vell de la Tallada s/n, així com la senyalització de la
xarxa d’itineraris saludables.
Vist el requeriment de dades efectuat per Dipsalut per tal de poder signar el conveni de xarxes, en el qual se
sol·licita la data en què el Ple municipal ha facultat a l’alcaldessa per a la signatura d’aquest conveni. Atès que a
l’expedient no hi consta que s’hagués realitzat aquesta facultació expressa.
Legislació aplicable
Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.

Per l’anterior la Junta de Govern Local acorda per unanimitat dels seus membres legals amb dret a
vot, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Facultar l’alcaldessa de Verges, la Sra. Marta Payeró Torró perquè signi el conveni de cessió de Xarxes
d’Itineraris Saludables amb Dipsalut.
Segon.- Ratificar aquest acord a la propera sessió que el Ple celebri.
Tercer.- Enviar la certificació d’aquest acord a l’ens interessat.

Per tot allò exposat el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar el punt 7.1 de la Junta de Govern Local de data 25 de juliol de 2005.

Es passa a votació la present proposta, la qual queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta Payeró
Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís Joanmiquel Isern i Ignasi Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote, Jacint Lluís Romero Manera i Albert Tubert Vilà
s’hi abstenen.

Donar compte:
La Sra. Alcaldessa passa a donar compte dels decrets següents:
“DECRET D’ALCALDIA 220/2010 de 31 de desembre de 2010.

Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2010 s’han produït les següents incidències que
afecten a l’estat d’ingressos:
a) El decret del president de la Diputació de Girona pel qual s’atorga una subvenció de 30.000,00
euros per actuacions diverses al municipi,
b) Els majors ingressos en les diverses partides ampliables del pressupost vigent,
Vista la base tercera de les d’execució del pressupost que atribueix a l’alcaldia les modificacions
pressupostàries previstes en els articles 34 a 51 del RD 500/90, així com la necessitat d’aplicar els fons
rebuts que s’han detallat anteriorment a les seves respectives finalitat;
DECRETO:
Primer.- Aprovar les següents modificacions pressupostàries:
A) Suplements de crèdit per majors ingressos
Origen dels fons
Concepte

Descripció

Import

DIPUTACIÓ GIRONA. SUBVENCIONS DIVERSES
GENERALITAT. SUBV. REPARACIÓ INFRAESTRUCTURES
FESTES POPULARS
IMPOST CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIONS I OBRES
ALTRES INGRESSOS DIVERSOS
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES

26.000,00
14.000,00
4.000,00
7.000,00
7.000,00
5.000,00

TOTAL ORIGEN DELS FONS

63.000,00

Partida

Descripció

Import

10 01 15500 61900
10 01 92000 63600
10 01 15500 61904

CIUTAT MEDIEVAL I OFICINA DE TURISME
EQUIPAMENT INFORMÀTIC
C/ MAJOR

15.000,00
1.000,00
10.000,00

10 01
10 01
10 01
10 01
10 01
10 01

76110
48009
34900
29000
39900
13000

Aplicació dels fons
Capítol VI

10 01 34202 62700
10 01 16500 22100
10 01 33800 22699
10 01 92000 21300
10 01 92000 22199
10 01 16200 22799
10 01 92000 22799

CAMP DE FUTBOL. 1RA. I 2NA. FASE
ENERGIA ELÈCTRICA. ENLLUMENAT PÚBLIC
FESTES POPULARS
CONSERVACIÓ MÀQUINES I INSTRUMENTS
PRODUCTES VARIS
RECOLLIDA RESIDUS
CONTRACTE PRESTACIÓ DE SERVEIS

7.000,00
14.000,00
4.000,00
1.500,00
3.500,00
2.000,00
2.000,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

63.000,00

B) Transferències de crèdit
Origen dels fons
Concepte

Descripció

10 01 92000 62200
10 01 92500 64000

ADEQUACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS
WEB MUNICIPAL
TOTAL ORIGEN DELS FONS

Import
28.000,00
2.500,00

30.500,00

Aplicació dels fons
Partida

Descripció

Import

10 01 92000 62202

CENTRE DE VISITANS

30.500,00

TOTAL APLICACIÓ DE FONS

30.500

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.”

“DECRET D’ALCALDIA 16/2011 de 17 de febrer de 2011.
Vist el que estableix l’article 90.1 del RD 500/1990, de 20 d’abril, sobre el tancament de l’exercici
pressupostari
Atès que per part dels serveis de secretaria-intervenció s’ha elaborat la liquidació de l’exercici 2010 del
pressupost d’aquesta Corporació, que presenta el següents resultats, segons informe que s’incorpora a
l’expedient,

A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DRETS

OBLIGACIONS

RECONEGUTS

RECONEGUDES

NETS

NETES

PRESSUPOSTARI

a. Operacions corrents

1.043.395,21

908.624,66

134.770,55

b. Altres operacions no financeres

CONCEPTES

AJUSTAMENTS

RESULTAT

376.627,92

841.568,01

-464.940,09

1. Total operacions no financeres (a+b)

1.420.023,13

1.749.978,97

-329.955,84

2. Actius financers

100.000,00

38.969,60

61.030,40

1.520.023,13

1.789.162,27

-268.925,44

3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI
4. Despeses finançades amb romanents tresoreria

449.900,20

5. Desviacions negatives de finançament

799.199,56

6. Desviacions positives de finançament

979.518,28

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

269.581,48
656,04

B) CÀLCUL DELS ROMANENTS DE TRESORERIA
1 (+) Fons Líquids a la tresoreria a fi d’exercici

101.071,24

2 (+) Deutors pendents de cobrament a fi d’exercici

596.669,20

De pressupost d’ingressos. Pressupost corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupost tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Ingressos pendents d’aplicació definitiva

385.039,67
208.126,76
22.741,28
-19.238,51

3 (-) Creditors pendents de pagament a fi d’exercici
De pressupost despeses. Pressupost corrent
De pressupost despeses. Pressupost Tancats
D’altres operacions no pressupostàries
Pagaments realitzats pendents d’aplicació

-416.988,55
-17.033,91
-74.984,60
37.127,95

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)

-471.879,11

225.861,33

II. Saldo de dubtós cobrament

-6.994,94

III. Excés de finançament afectat

182.318,72

IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

36.547,67

Atès que aquests resultats coincideixen amb els llibres d’aquest ajuntament,
DECRETO:
Primer.-

Aprovar la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici 2010.

Segon.-

Aprovar les relacions comptables d’anulació de drets d’exercicis tancats, pels motius que
s’especifiquen, per import de 1.041,94 euros respectivament.

Tercer.-

Donar-ne compte al Ple de l’ajuntament.

Quart.-

Iniciar la tramitació de l’aprovació dels comptes generals de l’exercici.

Cinquè.-

Trametre’n còpia al Departament de Governació de la Generalitat i a la Delegació d’Hisenda de
Girona.”

“DECRET 56/2011 de 9 de maig de 2011.
Vista la resolució de la Direcció General d’Administració Local, de data 9 de febrer de 2011, pel qual
s’actualitzen les dades econòmiques relatives al projecte de l’actuació número 2010/325 titulada
Arranjament del carrer Major de Verges;
Vista la resolució GAP/2227/2009, de 29 de juliol, sobre la selecció d’operacions de municipis amb una
població de dret de fins a 2.000 habitants susceptibles de cofinançament del FEDER Catalunya 20072013, eix 4, mitjançant el programa Viure al Poble, que inclou l’actuació Arranjament carrer Major;
Vist l’informe emès per la secretària interventora de la Corporació, de data 9 de maig de 2011, RE. núm
710.
Atès el que disposen els articles 179 i 180 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós
de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 34 i següents del RD 500/1990, de 20 d’abril;
Vista la base quarta de les d’execució del pressupost per la qual es faculta a l’alcaldessa per aquest
tipus de modificacions de crèdit,
DECRETO:

Primer.- Aprovar la modificació pressupostària número 2/2011 del Pressupost 2011 sota la modalitat d’
“Ampliació de crèdit”, que es concreta de la manera següent:
Modificació a l’alça del Pressupost de despeses de l’exercici 2011:
11 01 15500 61904 Arranjament C/ Major

162.220,61

Es concreta amb l’augment del Pressupost d’Ingressos per l’exercici 2011 en les següents partides:
11 01 75081 PUOSC. Arranjament C/ Major
11 01 75082 FEDER. Arranjament C/ Major

71.013,08
91.207,53

Segon.- Donar compte del present decret al ple de la Corporació.”

“DECRET D’ALCALDIA 83/2011 de 17 de juny
Atesa la proposta de conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i
l’Ajuntament de Verges per a la direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les obres
d’arranjament de la Ciutat Medieval i de l’arranjament del Carrer Major de Verges;
Atesa la necessitat de disposar d’aquest servei per començar les obres esmentades amb anterioritat.
Legislació aplicable:
Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’Organització
Comarcal de Catalunya.
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local de les Entitats Locals.
DECRETO:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament
de Verges per a la direcció facultativa i de coordinació de seguretat i salut de les obres d’arranjament
de la Ciutat Medieval i de l’arranjament del Carrer Major de Verges.
Segon.- Autoritzar i comprometre les despeses que se senyalen a continuació:
9.424,75 euros en concepte d’honoraris tècnics de Direcció d’obra “Ciutat medieval”
2.356,18 euros en concepte d’honoraris tècnics de coordinació de seguretat i salut de l’obra “Ciutat
medieval”.
Ambdues a càrrec de la partida 11 01 15500 61900 del vigent pressupost municipal.
Tercer.- Autoritzar i comprometre les despeses que se senyalen a continuació:

1.982,19 euros en concepte d’honoraris tècnics de Direcció d’obra “Arranjament carrer Major”
991,09 euros en concepte d’honoraris tècnics de coordinació de seguretat i salut de l’obra “Arranjament
carrer Major”.
Ambdues a càrrec de la partida 11 01 15500 61904 del vigent pressupost municipal.
Quart.- Donar compte d’aquest decret en el primer ple que se celebri”.
No havent més assumptes a tractar, a l’hora dalt indicada, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió de la qual com
a secretària n’estenc aquesta acta. Jo, la secretària, en dono fe.

Vist i plau,
L’alcaldessa,

La secretària interventora,

Marta Payeró Torró

Sandra Pinos Martínez

