ACTA NÚM. 03/12
Data: 19 de juliol de 2012
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, 1r Tinent d’alcalde
Senyor Ignasi Sabater Poch regidor, 2n tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, 3a tinent d’alcalde
Senyor Lluís Joanmiquel Isern, regidor
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Jacint Lluis Romero Manera, regidor
Senyor Albert Tubert Vilà, regidor
Secretari en funcions
Sr. Secundino Fernández Suárez.
Hora d’inici de la sessió: quan passen cinc minuts de les 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: a ¼ i cinc de 10 de la nit.
Verges, 19 de juliol de 2012
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària, en primera convocatòria, quan passen cinc minuts de les nou del vespre del dia 19 de
juliol de 2012.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta.
Essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, la Sra. alcaldessa obre la sessió per tractar i
debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
1.- ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. APROVACIÓ.
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent al ple ordinari celebrat el dia 28
de març de 2012 amb la següent esmena a la plana 11, punt 12 de precs i preguntes apartat
segon. On diu senyor Josep M. Suñer, ha de dir senyor Josep M. Vilà Suñer.
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent a l’anterior ple extraordinari
celebrat el dia 30 d’abril de 2012.
2.- DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
Es dóna coneixement dels decrets d’alcaldia compresos entre els números 46 i 96 dictats entre
el 12 de març de 2012 i el 3 de juliol de 2012.
3.- BONIFICACIÓ DE L’ICIO DE L’INSTITUT ESCOLA FRANCESC CAMBÓ.
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Vista la instància (R.E. número 421 de data 15 de març de 2012) presentada pel Departament
d’Ensenyament, on sol·liciten una bonificació del 95% de l’ICIO, en relació a les obres
d’infraestructures per al 3r mòdul prefabricat a l’IE Francesc Cambó i Batlle de Verges.
El cost total del projecte ascendeix a 16.632,37euros, sense IVA.
Atès que el passat any l’Ajuntament de Verges en sessió celebrada el 28/06/2012 va aprovar
atorgar una bonificació del 95% de l’ICIO, en relació a obres anteriors, també d’instal·lació de
mòduls prefabricats a l’ Institut Francesc Cambó Batlle de Verges, condicionada a que el
Departament d’Ensenyament construeixi un lavabo adaptat en un dels mòduls, atès que és
d’obligat compliment que els edificis de titularitat pública destinats a ús públic s’efectuïn de tal
manera que resultin adaptats per a persones amb limitacions;
Atès que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, no ha complert la
condició imposada a l’acord esmentat;
Legislació aplicable
Article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991.
el Ple acorda l’adopció dels següents acords:
Desestimar la petició de bonificació de l’ICIO, formulada pel Departament d’Ensenyament de
Generalitat de Catalunya, en data 15/03/2012, en relació a les obres d’infrastructures per a
mòduls prefabricats a Institut Escola Francesc Cambó.
4.- COMPTE GENERAL DE 2011. APROVACIÓ
Intervé el secretari que subscriu explicant els antecedents d’aquest expedient i la proposta
d’acord que se sotmet a votació:
Vist l'expedient d'aprovació del compte general de l'exercici 2011 d'aquest Ajuntament tramitat
segons allò que determinen els articles 208 i següents del RDL 2/2004, que aprova el text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Atès que la Comissió Especial de Comptes en data 30 d’abril del 2012 , va dictaminar favorablement
el compte general de la Corporació.
Atès que, sotmès l'expedient a informació pública segons anunci publicat en el B.O.P. núm. 92 del
dia 14 de maig de 2012 i en el tauler d'anuncis, no s'ha formulat cap classe de suggeriment ni
reclamació.
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El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per majoria absoluta amb els vots a favor de les senyores
Payeró i Mustera (ERC-AM) i dels senyors Hugas, Sabater i Joanmiquel (ERC-AM) total 5 vots a favor, i
els vots en contra dels senyors Estévez, Matas, Romero i Tubert (CiU) total 4 vots en contra.

Primer.- Aprovar el compte general de la Corporació de l'exercici 2011 que presenta els següents
resultats:
A) LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST

CONCEPTES

a. Operacions corrents
b. Altres operacions no financeres
1. Total operacions no financeres
(a+b)
2. Actius financers
3. Passius financers
RESULTAT PRESSUPOSTARI DE
L'EXERCICI

DRETS

OBLIGACIONS

RECONEGUTS

RECONEGUDES

NETS

NETES

AJUSTAMENTS

RESULTAT
PRESSUPOSTARI

988.314,72

858.260,41

130.054,31

953.694,07

151.595,75

802.098,32

1.942.008,79

1.009.856,16

932.152,63

352.000,00

29.244,59

322.755,41

2.294.008,79

1.039.100,75

1.254.908,04

4. Despeses finançades amb
romanents tresoreria
5. Desviacions negatives de
finançament
6. Desviacions positives de
finançament

180.318,72
90.000,00
1.452.830,78

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

-1.182.512,06
72.395,98

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

242.231,19

2 (+) Deutors pendents de cobrament a fi d’exercici
De pressupost d’ingressos. Pressupost corrent
De pressupost d’ingressos. Pressupost tancats
D’altres operacions no pressupostàries
- Ingressos pendents d’aplicació definitiva
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

I. Romanent de tresoreria total (1+2-3)
II. Saldo de dubtós cobrament
III. Excés de finançament afectat
IV. Romanent de tresoreria per a despeses generals

1.452.237,12
1.104.948,56
364.652,50
590,72
-17.954,66
-220.078,17
-117.342,68
-57.259,63
-82.515,35
37.039,49

1.474.390,14
-8.939,35
1.362.830,78
102.620,01
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Segon.- Trametre el compte general a la Sindicatura de Comptes, al Tribunal de Cuentas i a la
Delegació d'Hisenda d'acord amb el que estableixen l'article 9 de la Llei 15/91, de la Sindicatura de
Comptes i l'article 212.5 del RDL 2/2004, que aprova el text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals.
5.- MOCIÓ SOBRE ELS CENTRES ESPECIALS DE TREBALL. APROVACIÓ.
Intervé el secretari que subscriu explicant els antecedents d’aquest expedient i la proposta
d’acord que se sotmet a votació:
El Consell Comarcal del Baix Empordà compta entre els seus serveis amb el Centre Ocupacional
i Especial de Treball Tramuntana, que fa 25 anys està destinat a la integració al món laboral i
social de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca.
Des de la seva constitució, els diferents governs comarcals han esmerçat esforços econòmics i
personals per garantir la viabilitat del Centre Ocupacional, comptant amb l’ajuda dels diversos
ajuntaments de la comarca del Baix Empordà, els quals han encarregat serveis al Centre
Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana, així com la col·laboració, en forma de
subvencions, tant de la Generalitat de Catalunya, com del govern de l’Estat central.
El Projecte de Llei de Pressupostos de l’Estat per al 2012 contempla una disminució de la partida
per a Polítiques Actives d’Ocupació per a les comunitats autònomes en un import del 56,92%. A
Catalunya representa més de 252 milions d’euros.
En el cas del Centre Especial de Treball Tramuntana, que en l’actualitat dona feina a 60
treballadors amb discapacitat intel·lectual i d'especials dificultats d'inserció laboral, aquesta
disminució representa la no gens menyspreable quantia de 95.000 euros, el que posa en greus
dificultats econòmiques la continuïtat d’aquest servei.
El Consell Comarcal manté el seu compromís de protecció envers el col·lectiu de persones amb
discapacitat intel·lectual, i la seva inserció socio-laboral, tal i com ha vingut realitzant durant els
últims 19 anys, però cal que aquest compromís sigui recolzat per la resta d’administracions,
especialment l’estatal i autonòmica.
L’Ajuntament de Verges, considera necessari i just recolzar al Consell Comarcal del Baix
Empordà a la seva tasca de posada en pràctica de polítiques actives destinades a la integració al
món laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual de la nostra comarca, que
bàsicament desenvolupa mitjançant el Centre Ocupacional i Especial de Treball Tramuntana.
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El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:

Primer.- Instar al Govern de l’Estat i al de la Generalitat de Catalunya a mantenir les quanties
destinades a la partida de polítiques Actives d’Ocupació, així com els ajuts als Centres Especials
de Treball d’iniciativa social, assegurant la subvenció del cost salarial corresponent al lloc de
treball de fins el 75 % del salari mínim interprofessional per als treballadors amb discapacitat
amb especials dificultats.
Segon.- Comunicar el present acord al govern de l’Estat i al Govern de la Generalitat de
Catalunya i als ajuntaments del Baix Empordà.

6.- PROPOSTA DE DATES PER A FESTES LOCALS PER A L’ANY 2013. APROVACIÓ.
Intervé el secretari que subscriu explicant els antecedents d’aquest expedient i la proposta
d’acord que se sotmet a votació:
“Vista la sol·licitud efectuada pel Departament d’Empresa i Ocupació (R.E. número 702, de 1 de
juliol de 2012) en el qual sol·licita a aquest ajuntament les dues festes locals del municipi de
Verges.
Legislació aplicable
Article 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:

Primer.- Establir com a dies de festes locals per a l’any 2013 els dies següents:
Dimarts de carnaval: 12 de febrer de 2013.
Dijous sant: 28 de març de 2013.
Segon.- Notificar el present acord al Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de
Catalunya.”
7.- PRÒRROGA DEL CONTRACTE AMB L’ASSOCIACIÓ CULTURAL I EDUCATIVA
BOMBOLLES PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE LLAR D’INFANTS MUNICIPAL DE
VERGES.
Intervé el secretari que subscriu explicant els antecedents d’aquest expedient i la proposta
d’acord que se sotmet a votació:

5

Atès que en data 8 d’octubre de 2012, es va formalitzar entre l’Ajuntament de Verges i
l’associació cultural i educativa Bombolles el contracte administratiu de la gestió del servei públic
de la llar municipal d’infants de Verges.
Atès que segons la clàusula vuitena del plec de clàusules administratives particulars rector del
contracte, la durada d’aquet és de dos anys, prorrogable de manera expressa d’any en any, fins
un màxim de sis anys de durada total del contracte.
Atesa la conveniència de prorrogar el contracte amb l’associació cultural i educativa Bombolles
per la gestió del servei públic de la llar municipal d’infants de Verges.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:

Prorrogar per un any el contracte amb l’associació cultural i educativa Bombolles per la gestió
del servei públic de la llar municipal d’infants de Verges.
8.- ASSUMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat dels assistents tractar l’assumpte urgent següent:
A) RENÚNCIA DEL REGIDOR SENYOR LLUÍS JOANMIQUEL ISERN
Vist l’escrit presentat el passat dia 12 de juliol de 2012, pel regidor municipal del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM), senyor Lluís
Joanmiquel Isern, en el qual manifesta la seva voluntat de renunciar al càrrec de regidor municipal
d’aquesta corporació;
Atès el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica del règim electoral general.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:
Primer. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec del regidor municipal presentada pel
senyor Lluís Joanmiquel Isern.
Segon. Sol·licitar de la Junta Electoral Central el nomenament i remissió a l Ajuntament de Verges
de la credencial del conseller substitut pertanyent a la llista electoral del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM) d’aquest Ajuntament i que és el
senyor Pere Maspoch Deulofeu.
9.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidor senyor Matas agraint la decisió encertada de renúncia del regidor senyor
Joanmiquel perquè s’acabi la prepotència del govern.
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Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són ¼ i cinc de 10 del
vespre per part de la Presidència s’aixeca la sessió ,de la que se n’estén aquesta acta. Jo, el
secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcaldessa,

El secretari en funcions

Marta Payeró Torró

Secundino Fernández Suárez
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