ACTA NÚM. 07/12
Data: 27 de desembre 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
Senyor Josep Jacomet Viader
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Senyor Albert Tubert Vilà, regidor
Secretari en funcions
Sr. Secundino Fernández Suárez.
Hora d’inici de la sessió: quan passen 5 minuts de les 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: a ¾ i 5 de 10 del vespre.
Verges, 27 de desembre 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 5 minuts de les 9 del vespre del dia 27 de desembre de 2012.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta. El regidor senyor Narcís Matas
Ferrer, excusa la seva assistència.
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.
Intervé el secretari que subscriu dient que correspon donar compliment a l’acord de l’anterior ple
municipal pel que es donava compte de la renúncia del regidor, senyor Ignasi Sabater i es demanava a la
Junta Electoral Central el nomenament i la tramesa de la credencial com a regidor de l’Ajuntament de
Verges del senyor Josep Jacomet Viader. El senyor Josep Jacomet Viader ha procedit a presentar la
credencial i a la presentació de la declaració d’interessos preceptiva.
A continuació, el senyor Josep Jacomet Viader procedeix a prometre per imperatiu legal el càrrec de
regidor de l’Ajuntament de Verges conforme la fórmula legalment establerta pel Reial Decret 707/79 i
l’alcaldessa li dóna la benvinguda al consistori.
2.- ACTA DE LA SESSIO ANTERIOR. APROVACIÓ.
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent al ple ordinari celebrat el dia 19 de
novembre de 2012.
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El regidor senyor Estévez diu que suposa que l’acta està bé, ja que ells com que no hi eren a la sessió i
per tant no poden opinar.
3.- DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
Es dóna coneixement del decrets d’alcaldia dictats entre el dia 26 d’octubre de 2012 fins al dia 20 de
desembre de 2012, que comprenen els números de decret del 160/2012 al 202/2012.
4.- PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2012. Aprovació inicial.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró dient que el pressupost per a l’any 2013 té un import de
1.333.000 €, del que destaquen les obres d’inversió referides al PUOSC, en concret l’actuació del Pla
Director del clavegueram que té un pressupost de 343.926,91 €, i és el que fa pujar l’import del
pressupost de l’any 2013. En definitiva es tracta d’un pressupost continuista respecte al del 2012.
El regidor senyor Estévez pregunta per les partides de retribucions del personal del Centre de Visitants i
de càrrecs electes.
Contesta l’alcaldessa, senyor Payeró dient, que està previst la renovació del contracte laboral de l’auxiliar
administratiu per un termini de sis mesos i per això la partida concreta. En quant a les retribucions de
càrrecs electes contempla els salari de la dedicació parcial de la regidora senyora Mustera.
A continuació, el regidor senyor Estévez pregunta per determinades partides de manteniment: llum, aigua,
comptador...d’instal·lacions municipals: Can Punton, Institut/Escola
Contesten l’alcaldessa i el regidor senyor Cosme Hugas, aclarint els conceptes d’aquestes partides de
manteniment de diverses instal·lacions municipals.
Novament intervé el regidor senyor Estévez preguntant per la partida destinada pel manteniment del
cementeri.
Respon l’alcaldessa dient que aquesta partida contempla el contracte amb el Centre Tramuntana. També
comenta les previsions pressupostàries pel manteniment de la sala de lectura.
El regidor, senyor Estévez anuncia que el seu grup votarà en contra del pressupost de l’any 2013 perquè
tampoc varen aprovar el de l’any passat.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta :
Antecedents
L’alcaldessa-presidenta ha format el Pressupost General de l’Ajuntament de Verges per a l’exercici 2013.
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.
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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.
El Ple de l’Ajuntament acorda per majoria absoluta amb els vots a favor de les senyores Payeró,
Mustera i dels senyors Hugas, Maspoch i Jacomet, total 5 vots a favor, i els vots en contra dels senyors
Estévez, Romero i Tubert, total 3 vots en contra.
Primer.- Aprovar inicialment el Pressupost General per a l’exercici 2013, el qual s’annexa i que ascendeix
a 1.333.000,00 euros com a pressupost de despeses i 1.333.000,00 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 2013 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.
5.- ASSUMPTES URGENTS
S’acorda per unanimitat tractar el següent assumptes no inclòs inicialment a l’ordre del dia :
A) DECLARACIÓ DEL CONSELL ESCOLAR DE CATALUNYA EN DEFENSA DEL MODEL
CATALÀ D’IMMERSIÓ LINGÜÍSTICA.
Atesa la declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català d’immersió lingüística
aprovada el passat dia 12 de desembre de 2012.
El Ple de l’Ajuntament de Verges acorda per unanimitat:
Adherir-se a la declaració del Consell Escolar de Catalunya en defensa del model català d’immersió
lingüística, que copiada textualment diu:
El Consell Escolar de Catalunya, organisme superior de participació de la comunitat educativa no
universitària. reunit el 12 de desembre da 2012 en sessió plenària extraordinària al Palau de la
Generalitat per valorar els plantejaments relatius a la llengua catalana de l'Avantprojecte de !Iei orgànica
de millora de la qualitat de l'educació presentada pel Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, expressa el
seu posicionament mitjançant les consideracions que segueixen:
1. En aplicació de l'Estatut d'autonomia i de la Llei d'educació de Catalunya, s'ha desenvolupat i
consolidat un model pedagògic i de convivència eficaç i respectuós amb tots els alumnes, siguin
quins siguin els seus bagatges, necessitats o procedències. L'esperit que guia aquesta manera de
pensar i de fer no és altre que la històrica voluntat integradora de Catalunya, que en termes
educatius es tradueix en la no-separació dels alumnes per raó de llengua. Aquesta voluntat ja fou
present en l'època de la República i, més endavant, durant la transició democràtica, seria
assumida en el procés constituent, recollida per l'Estatut d'autonomia de 1979 i materialitzada en
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l'obra de govern posterior.
2. El sistema d'immersió lingüística, que d'acord amb aquesta voluntat integradora s'aplica a
Catalunya des de fa tres dècades, ha estat reconegut internacionalment com un model d'èxit
perquè, segons demostren múltiples estudis i avaluacions, assegura el coneixement de les dues
llengües oficials per part de tot l'alumnat, alhora que afavoreix la cohesió social i la igualtat
d'oportunitats. Aquest sistema contribueix de manera decisiva a la convivència escolar i al bon
funcionament de la institució educativa, evitant la segregació i possibilitant la compensació de
desigualtats socials.
3. Al llarg de tots aquests anys s'ha demostrat que la utilització del català com a llengua vehicular de
l'ensenyament és del tot compatible amb el respecte als drets lingüístics personals dels alumnes,
al mateix temps que evita la segregació per raons d'idioma. En diverses ocasions el Consell
Escolar de Catalunya s'ha fet ressò del sentiment de la comunitat educativa catalana en favor
d'aquest model i de la seva voluntat de desplegar-lo i aprofundir-lo.
4. El Consell Escolar de Catalunya ha estat i és testimoni de la bona feina de l'escola catalana i del
gran esforç dels seus professionals per adequar l'ensenyament de les llengües a la realitat
sociolingüística, fins i tot en entorns molt complexos, afermar l'ús del català com a llengua
vehicular i d'aprenentatge i alhora garantir el domini del castellà, en un context sempre
caracteritzat per l'absència de conflictivitat i l'harmonia escolar en l'àmbit lingüístic. Els centres
docents treballen perquè tot l'alumnat aprengui a estimar i respectar totes les llengües i s'interessi
per conèixer-les. Prosseguir en aquesta línia és essencial per tal que el català mantingui la
condició de llengua de referència, continuï actuant com a factor d'integració i cohesió social i
s'afermi com a vehicle de creixement, participació i projecció personals.
En concordança amb aquests plantejaments, el Consell Escolar de Catalunya considera inacceptable que
el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport pretengui imposar una normativa que menysté la llengua i la
cultura catalanes en l'ensenyament i que impossibilita la continuïtat de l'escola inclusiva i del sistema
d'immersió lingüística en establir la segregació dels alumnes per raons de llengua. La proposta ministerial,
en definitiva, és inconsistent amb la realitat educativa catalana, és incompatible amb el marc estatutari
vigent, expressa la voluntat intervencionista d'alterar substancialment el sistema educatiu i impedeix que
amb l'educació es puguin satisfer de manera adient les expectatives de futur de l'alumnat de Catalunya.
En conseqüència, el Consell Escolar de Catalunya rebutja de manera unànime l’actual Avantprojecte de
llei orgànica de millora de la qualitat de l'educació i en demana la retirada o, si escau, la seva substitució
per una nova redacció conforme al que disposen l'Estatut d'autonomia i la Llei d'educació de Catalunya.
AI mateix temps, el Consell encoratja i dóna ple suport al Govern de la Generalitat i a les formacions
polítiques en la defensa del sistema educatiu, del marc competencial i dels drets lingüístics aprovats pel
Parlament i el poble de Catalunya.
6.- PRECS I PREGUNTES
Intervé el regidor, senyor Estévez dient que sembla que hi ha problemes per organitzar i muntar la
cavalcada de reis d’aquest any. La gent es queixa que triga molt a cobrar i ara sembla que tampoc hi ha
prou diners per organitzar la cavalcada. Donada aquesta situació anuncia que el seu grup municipal no
anirà al sopar de Nadal i demana que els diners que s’estalvia l’ajuntament es destini a finançar la
cavalcada de Reis.
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Contesta la regidora, senyora Mustera dient que la cavalcada està organitzada i muntada, hi ha
pressupost per fer-la. El que va passar és que va haver-hi una factura amb el NIF incorrecte i això va
causar el retard en el seu pagament. Però no hi ha cap problema per fer la cavalcada d’aquest any.
El regidor, senyor Romero pregunta qui organitza la cavalcada.
Contesta la regidora, senyora Mustera dient que la Comissió de Festes i la Regidoria de Cultura.
El regidor, senyor Tubert intervé dient que seria convenient que tothom sàpiga que darrere la Comissió hi
ha l’Ajuntament.
A continuació es produeix un debat sobre les fórmules de gestió de les festes municipals.
Intervé novament el regidor, senyor Estévez dient que ara que tenim dos nous regidors seria convenient
actualitzar la web municipal. Continua la seva intervenció dient que vol reclamar l’escrit de bones
intencions o de proposta de col·laboració entre els grups municipals.
Contesta el regidor, senyor Hugas dient que en el seu moment varem fer una reunió per parlar de la
possibilitat de col·laboració entre els grups municipals i varem quedar que si els interessava aquesta
possibilitat de col·laboració ho manifestarien i que ell a data d’avui no té cap resposta al respecte.
Contesta el regidor, senyor Estévez dient que va ser ell qui va demanar per escrit la proposta de
col·laboració i no a l’inversa.
Contesta el regidor, senyor Hugas dient que ell personalment no pensa fer cap escrit.
El regidor, senyor Estévez insisteix en què la petició o proposta de col·laboració se la facin arribar per
escrit.
Intervé l’alcaldessa, senyora Payeró dient que aquests temes de relació entre els grups municipals no
s’han de tractar en una sessió plenària i per tant tanca la deliberació sobre aquest assumpte.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són ¾ 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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