ACTA NÚM. 06/12
Data: 19 de novembre de 2012
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, 1r Tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, 3a tinent d’alcaldessa
Senyor Pere Maspoch Deulofeu, regidor
Secretari en funcions
Sr. Secundino Fernández Suárez.
Hora d’inici de la sessió: quan falten cinc minuts per ¾ de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: quan falten cinc minuts per les 9 del vespre.
Verges, 19 de novembre 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 falten cinc minuts per ¾ de 9 del vespre del dia 19 de
novembre 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.- PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DE VERGES
DEL SENYOR JOSEP JACOMET VIADER.
Es retira de l’ordre del dia per no haver arribat la credencial del senyor Josep Jacomet Viader.
2.- ACTES DE LES SESSIONS ANTERIORS. APROVACIÓ.
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent al ple ordinari celebrat el dia 19
de juliol de 2012.
S’acorda per unanimitat aprovar les actes de les sessions corresponent als plens extraordinaris
celebrats els dies 23 d’agost de 2012 i 30 d’octubre de 2012.
3.- DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
Es dóna coneixement del decrets d’alcaldia dictats entre el dia 3 de juliol de 2012 fins al dia 25
d’octubre de 2012, que comprenen els números de decret del 97/2012 al 159/2012.
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4.- CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT I
L’AJUNTAMENT DE VERGES, PER AL PROJECTE D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA
DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI, EN EL MARC DE
PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR.
Atesa la proposta de conveni col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i L’Ajuntament
de Veges per al d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundaria del
municipi, en el marc dels programes de diversificació curricular
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:
Primer. Aprovar el conveni col·laboració entre el Departament d’Ensenyament i L’Ajuntament de
Veges per al d’atenció educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundaria del municipi,
en el marc dels programes de diversificació curricular
Segon. Facultar a l’alcaldessa per a la signatura de l’esmentat conveni.
5.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 10, PER A L’ANY 2013
Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament aprovar les taxes que han de regir la prestació del
servei municipal de recollida d’escombraries, tenint en compte l’increment de l’IVA i l’augment de
l’IPC i a fi de restablir el necessari 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.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 10 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei municipal de recollida d’escombraries.
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 aprovat 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.
6.- DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS PRESSUPOSTARIS PER LA
SUPRESSIÓ DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE NADAL DE 2012.
L’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat
pressupostària i de foment de la competitivitat estableix l’obligació de reduir les retribucions
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anuals de 2012 del personal al servei del sector públic, en l’import corresponent a la paga
extraordinària a percebre en el mes de desembre.
Així mateix, l’article 22 de la Llei 2/2012, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a
2012, estableix en el seu apartat Dos que les retribucions al personal al servei del sector públic
no podran experimentar cap increment respecte a les vigents a 31 de desembre de 2011, en
termes d’homogeneïtat per als dos períodes de comparació, tant pel que respecte a efectius de
personal com a l’antiguitat.
L’aplicació del que disposen aquests articles obliga a adoptar les mesures següents en relació a
les retribucions a percebre per part del personal al servei de l’Ajuntament de Verges en l’exercici
2012:
1. Supressió de la paga extraordinària, i de les pagues addicionals de complement de destí
o equivalents, corresponents al mes de desembre.
2. Reducció de les retribucions anuals previstes, en l’import corresponent a les pagues
esmentades.
3. Que els imports de les retribucions a percebre pel personal en aquest any no superin, en
cap cas, i en termes d’homogeneïtat, els abonats en l’any 2011, minorats amb la quantia
de les pagues a suprimir.
Segons l’apartat 4 de l’article 2 del Reial Decret Llei 20/2012, les quantitats derivades d’aquesta
supressió s’han de destinar, en exercicis futurs, a realitzar aportacions a plans de pensions o
contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la coberta de la contingència de jubilació, en
els termes i l’abast que es determini en les lleis de pressupostos corresponents. Per tant, els
crèdits previstos en el pressupost de 2012 per atendre la paga extra del mes de desembre del
personal al servei de l’Ajuntament de Verges no es pot destinar a cap altre objecte, ni en aquest
exercici ni en els exercicis futurs.
D’acord amb la nota informativa del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, de 5 de
setembre de 2012, relativa a l’aplicació per part de les entitats locals d’allò que disposen els
articles 2 del Reial Decret Llei 20/2012 i article 22 de la Llei orgànica 2/2012, l’aplicació de la
normativa anterior obliga a:
1) Immobilitzar, en l’exercici actual, els crèdits previstos per a l’abonament de les citades
pagues.
2) Afectar aquests crèdits a la finalitat que se cita en el mateix article (aportacions a plans
de pensions o similars), sense que es puguin destinar a cap altre objecte, ni en l’exercici
actual, ni en exercicis futurs.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:
Primer.- Declarar com a no disponibles els crèdits pressupostaris que es detallen tot seguit, per
un import total de 4.586,97 euros, corresponents a les retribucions que hauria de percebre al
personal al servei de l’Ajuntament de Verges en el mes de desembre de 2012 en concepte de
paga extraordinària:

12 01 92002 13000
12 01 92002 13000

Retrib. Personal fix
Retrib. Personal fix

Flora Fabri Saavadra
Joan Brusi Figueras

1.887,25
1.345,53
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12 01 92001 13100

Retrib. Personal laboral

M. Elvira Martinez Gimenez

TOTAL

1.354,19
4.586,97

Segon.- Afectar aquets crèdits pressupostaris a aportacions a plans de pensions o contractes
d’assegurança col·lectiva que incloguin la cobertura de la contingència de jubilació, sense que es
puguin destinar a cap altre objecte, ni en aquest exercici ni en exercicis futurs.
Tercer.- Per al càlcul del romanent de tresoreria per a despeses generals resultant de la
liquidació dels pressupostos dels exercicis 2012 i següents, el romanent de tresoreria que
s’obtingui es minorarà (a més de amb els cobraments de difícil o impossible recaptació i l’excés
de finançament afectat) amb l’import de 4.587,97 euros, per afectar-los al finançament de les
aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva que incloguin la
contingència de jubilació, en els termes i l’abast que es determinin en les lleis de pressupostos
corresponents.
7.- ASSUMPTES URGENTS
No n’hi ha.
8.- PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan falten cinc minuts per
les 9 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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