ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VERGES DEL DIA 28 DE
DESEMBRE DE 2011.
Data : 28 de desembre de 2011.
Hora d’inici: a les 9 del vespre
Hora de finalització: quan falten 5 minuts per ¾ d’11 de la nit
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 Albert Tubert Vilà
Sr. Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Narcís Matas Ferrer
Secretària de la Corporació:
Senyora Sandra Pinos Martínez.

ORDRE DEL DIA:
Primer.- Donar compte dels decrets dictats.
Segon.- Aprovació de les actes anteriors.
Tercer.- Aprovar inicialment el Pressupost per l’exercici 2012.
Quart.- Assumptes urgents.
Cinquè.- Precs i preguntes.
1r- DONAR COMPTE DE DECRETS
La Sra. alcaldessa dóna compte dels decrets aprovats des de l’última sessió ordinària de ple de data 26
de setembre de 2011, no hi ha cap intervenció al respecte.
2n- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.
Es proposa l’aprovació de les actes anteriors:
- Ple Ordinari 26 de setembre de 2011.
- Ple extraordinari 24 d’octubre de 2011.
- Ple extraordinari 12 de desembre de 2011.

Les mateixes queden aprovades per unanimitat dels membres.
3r.- Aprovació inicial del Pressupost 2012, junt amb les Bases d’Execució del mateix, la
Plantilla del Personal i el Pla d’Inversions.
Antecedents
L’Alcaldessa-Presidenta ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Verges per a l’exercici
2012. Al pressupost general s’hi adjunten les bases d’execució, que contenen les disposicions
necessàries per a una adequada gestió pressupostària, així com la documentació i annexes que
consten a l’expedient.
Fonaments de Dret
Els articles del 162 al 171 i 193 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
Els articles 22.2 i) i l’article 47.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
Els articles del 2 al 23 del Reial decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del
títol VI del la Llei reguladora de les hisendes locals.
L’article 4.1 h) del Reial decret 1174/1987, de 18 de setembre, pel qual es regula el règim jurídic dels
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional.
Les regles 107 i següents de l’Ordre EHA/4041/2004, de 23 de novembre, per la qual s’aprova la
Instrucció del model normal de comptabilitat local.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2012, el qual s’annexa i que
ascendeix a 998.300,00 euros com a pressupost de despeses i 998.300,00 euros com a pressupost
d’ingressos.
Segon.- Aprovar les Bases d’Execució del Pressupost general, la plantilla de personal i el pla
d’inversions per a l’exercici 2012 que figuren com a part integrant de l’expedient.
Tercer.- Exposar al públic l’expedient per un termini de 15 dies hàbils a partir de la publicació de l’acord
d’aprovació inicial al BOP de Girona, per tal que els interessats puguin examinar-lo i presentar
reclamacions, segons estableix l’article 170.2 del RDL 2/2004.
En cas de no presentar-se reclamacions en aquest termini, s’entendrà aprovat definitivament el
pressupost sense necessitat de posterior acord plenari.
Quart.- Facultar l’alcaldessa, tant àmpliament com en dret sigui menester per dur a terme aquest acord.
Pren la paraula la Sra. Alcaldessa per explicar el contingut del pressupost i explica que aquest any no
es poden fer extres, és a dir, sí que s’ha de pagar el llum, la calefacció, escombraries, transport o llar
d’infants però que si s’ha de pintar quelcom que pot esperar, ara no es podrà fer. S’han reduït partides
com arreglar camins i carrer i vindran el mínim de subvencions de la Generalitat, sí les bàsiques com
les destinades a la Processó o al fons de subvencions.

El pressupost ha baixat considerablement; haurem de treballar tots perquè això sigui així i no es passi.
Hem fet un escrit a les entitats i al personal de l’ajuntament per mirar de fer allargar el material i a les
entitats les subvencions seran més reduïdes, s’haurà de fer un esforç força gran.
Pren la paraula el Sr. Josep Maria Estévez per dir que han observat que en energia elèctrica per
semàfors, l’any passat la partida era de 2.000 i aquest any és de 1.000 euros.
L’alcaldessa respon dient que s’ha mirat què teníem al pressupost i què ens hem gastat.
El Sr. Albert Tubert demana del programa de joventut que hi ha partides diverses.
La Sra. Alcaldessa respon que ve subvencionat pel departament de joventut, i tal com entren els diners
es paga als tècnics de joventut; l’han posat per si ens hi poguéssim acollir.
El Sr. Albert Tubert assenyala que s’han disparat molt els interessos del préstec.
La Sra. Alcaldessa respon que aquest és el problema.
El Sr. Narcís Matas respon que no s’hauria de pagar fins que no tinguem els diners, que s’hauria de fer
mitjançant confirming.
El Sr. Lluís Joanmiquel respon que ara no va així, perquè ara no és cap credibilitat; que tothom ho faci
així no vol dir que es faci així.
El Sr. Narcís Matas respon que a ciutat medieval, si es així, no sap si ho farem bé així.
El Sr. Albert Tubert demana informació en relació a la partida de promoció econòmica i turisme.
La Sra. Alcaldessa respon que són els diners destinats al tècnic i a una sèrie d’activitats que es faran
des d’aquesta àrea; i necessitàvem posar-ho com una partida així per tenir-ho més fàcil a l’hora de
justificar subvencions.
El Sr. Josep Maria Estévez demana si les subvencions estan aprovades. La Sra. Alcaldessa respon
que no.
El Sr. Josep Maria Estévez demana si ens podem trobar igual que amb els 100.000,00 euros del
Ministerio. I en relació al tècnic, si no hi ha subvenció.
La Sra. Alcaldessa respon que la primera vegada sí que hi havia, però que després es va haver de
contractar.
La Sra. Susagna Mustera diu que dins de la seva àrea el que es vol és potenciar la fira de les labors,
els esdeveniments esportius; pertànyer a l’àrea de turisme del consell comarcal i la senyalització del
poble.
El Sr. Albert Tubert demana si això té a veure amb l’associació de comerciants.
La Sra. Susagna Mustera respon que la promoció econòmica és comerç, però el funcionament és
independent.
La Sra. Alcaldessa respon que ara el que es fa és que tenen partida pressupostària.
El Sr. Narcís Matas pregunta a l’alcaldessa quin pressupost té el patronat de Processó, i ja que ets la
secretària, d’on sortiran els altres diners després de la retallada per fer la Processó?
La Sra. Alcaldessa li respon que en aquests moments estem al Ple de l’Ajuntament, que no estem a
l’Associació “la Processó de Verges”, que això no correspon preguntar-ho a l’ajuntament, ja que la
Processó depèn d’una entitat privada i no de l’ajuntament, que caldria que ho preguntés a l’Assemblea
General com es preveuen finançar, tanmateix hi ha una aportació de 20.000 euros de la Diputació i n’hi
ha de la Generalitat, i que el pressupost va entre 60.000 i 70.000 euros.
El Sr. Narcís Matas diu que com a secretària els hi hauries de dir. Si no reben aquests diners, qui els hi
posarà? Si ningú se’n preocupa, després haurà de posar els diners l’Ajuntament.
La Sra. Alcaldessa respon que aquest no és el tema que ens ocupa ara, que en aquests moments
s’estan debatent assumptes del ple i no assumptes d’una entitat que organitza la Processó.

El Sr. Narcís Matas diu que la rebaixa no és tanta, atès que aquest any hi havia la sala de lectura però
si se li resta, només queden 20.000 euros de rebaixa. Però si afegim els 26.000 euros de la promoció
econòmica, ja passa.
La Sra. Alcaldessa respon que s’hauria de mirar partida per partida, i la diferència per capítols.
En Josep Maria Estévez respon que estan dient el mateix, és la mateixa despesa, que s’ha tret d’un
costat i s’ha posat en un altre.
El Sr. Narcís Matas diu que hi ha coses que s’han retallat que potser no s’haurien d’haver tocat. D’altra
banda, diu que no li han aclarit el dubte. Quan s’han fet aquests números, com s’han fet?
El Sr. Lluís Joanmiquel diu que s’ha anat mirant què s’ha anat gastant. Hi ha despeses que no es
poden moure, però hi ha partides que es poden o no es poden fer. Gastem menys fent més coses.
El Sr. Matas respon que en camins abans hi havia una partida de 18.000 i ara de 5.000 euros.
La Sra. alcaldessa respon que en camins pots decidir si els arregles o no, però en altres despeses com
l’enllumenat, s’han de donar obligatòriament.
El Sr. Josep Maria Estévez demana si és que l’any passat es va tirar llarg i aquest any no.
La Sra. alcaldessa respon dient que l’any passat si havia de fer-se es podia assumir però aquest any
no. Si sobren diners els pots invertir en altres coses i sempre van bé; l’any que ve segur que no en
sobraran, de diners. Si no tens diners, no te’ls pots gastar. És com l’economia de casa.
El Sr. Josep Maria Estévez diu que no està d’acord com s’ha retallat i com s’ha distribuït.
La Sra. alcaldessa interpel·la al Sr. Estévez perquè digui en què no està d’acord.
El Sr. Estévez respon que ara no és el moment; i que de fet, la informació la van rebre dilluns.
Pren la paraula la secretària municipal per matisar que la informació fou enviada el divendres, no
dilluns.
El Sr. Cosme Hugas diu que la retallada és brutal. Els números són així. Som un poble on no hi ha
indústria i les despeses de personal, en relació al pressupost són molt altes. S’ha reduït molt el
manteniment de l’escola. Els números es poden interpretar de moltes maneres. Si s’analitza molt bé, la
retallada és molt important.
El Sr. Narcís Matas respon que ell ho veu com que aquest any passat eren eleccions i es va fer el
pressupost enlairat perquè el percentatge de préstec fos el mateix.
Respon el Sr. Cosme Hugas dient que si us ho mireu amb calma veure-ho que no és així. Les
despeses fixes i són i són molt alts. Però tenim poc marges.
La Sra. alcaldessa respon que si es mira el capítol 2 de la despesa de béns corrents i sí, s’ha baixat
molt. I no hi havia res inflat, sinó que aquest any, coses que es podrien haver fet altres anys com
canviar finestres de la cuina de l’escola, el proper any no es podrà fer. I en relació amb la partida de
promoció econòmica, s’ha adjuntat sota una mateixa partida.
El Sr. Matas diu que els números no li lliguen.
La Sra. alcaldessa li respon que només es pot tocar despesa corrent. A més, hem fet mesures d’estalvi
energètic i podem baixar el consum.
El Sr. Narcís Matas diu que sí, que com pot ser que l’any 2010 estigués pressupostat 70.000 euros, el
2011, 59.200 euros i el 2012, 52.000 euros.
El Sr. Cosme Hugas diu que això vol dir que ens hem de felicitar.
La Sra. alcaldessa diu que fa alguns plens ens vas criticar que gastàvem molt de diners i ara ens
critiques perquè reduïm.
El Sr. Lluís Joanmiquel respon que si tanquéssim l’Ajuntament no gastaríem ni un duro. És la
maximització del que esteu dient. Hi ha coses que no fem per manca de pressupost, per exemple, la
revisió del cadastre i de les normes subsidiàries.
El Sr. Narcís Matas diu que aquí el que s’està discutint és que ningú s’ha mirat bé el que s’ha fet. I que
s’ha fet a cop d’ull.
La Sra. Alcaldessa replica dient que no hi estem d’acord.

El Sr. Narcís Matas sol·licita la liquidació del pressupost del 2009 i del 2010.
La Sra. alcaldessa li contesta que tot i que el seu grup ja ho té perquè es va donar al seu moment al
que era el regidor delegat del seu grup a la Comissió Especial de Comptes, el sr. Parrmon, ja ho té, que
li haurien de demanar a ell, però que de totes maneres ja els ho tornarem a donar
Sense que hi hagi més intervencions es passa a la votació del present punt, el qual queda aprovat amb
5 vots a favor dels Srs. Marta Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa, Lluís
Joanmiquel Isern i Ignasi Sabater Poch.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Albert Tubert Vilà i Josep Maria Estévez Sarrote hi voten en contra.
El Sr. Jacint Lluís Romero Manera s’hi absté.
4t.- ASSUMPTES URGENTS
Tenint en compte la resolució de la consellera del Departament en la qual el termini de licitació de les
actuacions aprovades el 2010 del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) finalitza el proper
31 de desembre de 2011. Es proposa al Ple:
- La ratificació del decret d’alcaldia número 214/2011, es vota la urgència i s’aprova per
unanimitat.
- L’adjudicació de les obres d’arranjament de la ciutat medieval, es vota la urgència i s’aprova
per unanimitat.
S’aprova per unanimitat dels membres del Plenari municipal.
A.- LA RATIFICACIÓ DEL DECRET D’ALCALDIA 214/2011
“Vista la proposta efectuada per la mesa de contractació, segons acta de data 21 de desembre de
2011, segons la qual, la millor puntuació en la licitació de les obres d’arranjament de la ciutat medieval
de Verges és per l’empresa “Construccions Rubau”.
Legislació aplicable
Article 135 de la Llei 30/2007, de 3 d’octubre, pel qual s’aprova la Llei de Contractes del Sector Públic.
Article 21.1.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
DECRETO:
Primer.- Sol·licitar a l’empresa “Construccions Rubau” perquè dins del termini de deu dies hàbils a
comptar des del següent a aquell en què hagués rebut el present requeriment, presenti la
documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i
amb la Seguretat Social i d’haver constituït la garantia definitiva del 5%, segons estableixen els plecs
de clàusules que regeixen la present contractació.
Segon.- Que el plenari, en la propera sessió que se celebri, ratifiqui aquest acord.
Tercer.- Notificar el present acord a l’interessat.”

Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Ratificar el decret 214 de 23 de desembre de 2011.
El Sr. Narcís Matas demana si és en Rubau de Girona, i diu que anirem bé, que és dels millors que hi
ha.
El Sr. Lluís Joanmiquel respon que en tenien aquesta idea.
Sense que hi hagin intervencions, s’aprova per unanimitat dels membres del plenari municipal.
B.- ADJUDICAR LES OBRES D’ARRANJAMENT DE LA CIUTAT MEDIEVAL.
Vista la proposta efectuada per la mesa de contractació, segons acta de data 21 de desembre de 2011,
segons la qual, la millor puntuació en la licitació de les obres d’arranjament de la ciutat medieval de
Verges és per l’empresa “Construccions Rubau”.
En data 23 de desembre es va notificar a l’empresa “Construccions Rubau” el decret de sol·licitud de
documentació d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i d’haver
constituït la garantia definitiva del 5%; el decret dalt esmentat s’ha ratificat mitjançant acord plenari.
En data 28 de desembre de 2011, l’empresa “Construccions Rubau” ha presentat la documentació
requerida.
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 394.240,53 €;
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya 39.424,05 €.
PUOSC 2010 per una quantia de 328.986,92 €.
I els 39.424,04 € restants, aniran a càrrec del recursos propis de l’Ajuntament de Verges.
Legislació aplicable
Article 135 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.
Per tot el que s’ha exposat es sotmet a la consideració del Ple per a la seva aprovació el
següent acord:
Primer.- Adjudicar les obres d’arranjament de la ciutat medieval a l’empresa “Construccions Rubau” SA
per un import d’adjudicació de 772.575,55 euros (654.725,04 i 117.850,51 euros d’IVA), motivat en les
actes de la mesa de contractació d’aquesta licitació.
Segon.- Notificar als licitadors adjuntant les actes que serveixen com a motivació presa per aquest
òrgan de contractació.

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. Narcís Matas demana com ho faran per la Setmana Santa, que ell hagués preferit que
comencessin després.
La Sra. alcaldessa respon que pels terminis de la contractació hauran de començar abans, però que ja
està previst al plec i que li diran que no comencin a obrir carrers, que es pot començar amb les millores
com és l’arranjament de l’aparcament de darrera l’escola, o la connexió del clavegueram al c. del Rec,
etc, sense que hagin de començar a obrir carrers per tancar-los al cap de quatre dies.
Sense que hi hagin més intervencions, el present acord s’aprova per unanimitat dels seus membres.
Es dóna compte de l’acta de constitució de l’Associació de Municipis per la Independència i el text dels
seus estatuts, a fi que en el proper plenari es debati i, si s’escau, s’aprovi.
CINQUÈ.- PRECS I PREGUNTES.
1)El Sr. Narcís Matas pregunta com està el tema de les normes subsidiàries, de les unitats d’actuació.
El Sr. Lluís Joanmiquel respon que estan sobre la taula i que se les estan mirant; també volem regular
la part rural, o per exemple temes com les cases amb taulats a dos vessants, queda al mig d’entre les
dues cases. I en relació a les unitats d’actuació, hi ha unes propostes; un d’ells ets tu, amb el teu fill.
El Sr. Narcís Matas respon que no, que ell va mirar com estava.
El Sr. Lluís Joanmiquel respon que s’està fent, que s’ha tornat a replantejar.
El Sr. Narcís Matas respon que han passat 4 anys i 4 anys més i s’acabaran aquests 4 anys i tornarà a
estar sobre la taula.
2) El Sr. Tubert pregunta en relació al pressupost de les Festes de Verges que passa de 55.000 a
40.000 euros, i que últimament a les últimes festes ja hi havia problemes en fer quadrar els números,
s’hauria de mirar.
La Sra. alcaldessa respon dient que si és una qüestió de l’Ajuntament sí que es pot debatre aquí, però
si és un tema de la comissió de festes, és diferent. Els problemes interns d’una entitat no ens toquen.

3)El Sr. Josep Maria Estévez diu que quan es faci la comissió de comptes, voldran un còpia de la
documentació.
No havent-hi 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

