ACTA NÚM. 02/13
Data: 13 de maig de 2013
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, regidor
Senyora Susagna Mustera Garrofa, regidora
Senyor Pere Maspoch Deulofeu, regidor
Senyor Josep Jacomet Viader, regidor
Ha excusat la seva absència
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Absents:
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Albert Tubert Vila, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A ¾ de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 9 del vespre.
Verges, 25 de febrer de 2013
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
ordinària, quan són les 9 del vespre.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta. El regidor senyor Jacint Luís
Romero Manera ha excusat la seva absència, El regidors senyor Josep Maria Estévez Sarrote,
senyor Narcís Matas Ferrer, i el senyor Albert Tubert Vila, no han excusat la seva absència.
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:
Abans del primer punt se sotmet a consideració del Ple la inclusió del punt de l’ordre del dia número
18, que no es trobava entre els punts de l’ordre del dia de la comissió informativa.
S’aprova per unanimitat la inclusió d’aquest put de l’ordre del dia.

1. Aprovació de l’acta anterior.
S’aproven per unanimitat les actes del Ple ordinari de 27 de desembre de 2012 i del Ple extraordinari
de 25 de febrer de 2013.
2. Decrets d’alcaldia.
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte dels
següents decrets: del 202 de 2012 fins el 76 de 2013.
3. Modificació de l’ordenança fiscal d’ocupació de via pública.
Aquesta Corporació pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via
pública del municipi de Verges, d’acord amb el que estableix l’article 15 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.
El secretari interventor ha elaborat una proposta de modificació de l’ordenança i el corresponent
estudi de costos.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per ocupació de via
pública del municipi de Verges per l’exercici 2013.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text refós de l’ordenança, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació.
4. Dació en compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012.
Atès el resultat de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici de 2012.
Atès l’informe de secretaria intervenció de 27 de febrer de 2013.
Atès el decret d’alcaldia núm. 32/2013, de 27 de febrer de 2013.
En base a allò que preveuen els articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següents del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament
corresponent a l’exercici 2012. El resultat pressupostari de l’exercici 2012 ha estat de 167.802,10
euros, i el romanent de tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de 2012 és de
121.654,40 euros.
Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya.
5. Aprovació de conveni per la comunicació de les plusvàlues al registre de la propietat.
Vista la proposta de conveni entre el Registre de la Propietat número 3, de Girona i l’Ajuntament de
Verges, a l’efecte de la comunicació prevista a l’article 254.5 de la llei hipotecària.
Atès el que disposen els articles 21 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local; i 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar el conveni entre el Registre de la Propietat número 3, de Girona i l’Ajuntament de
Verges, a l’efecte de la comunicació prevista a l’article 254.5 de la llei hipotecària.
Segon.- Autoritzar que la comunicació prevista del Registre de la Propietat a l’Ajuntament de Verges
es realitzi directament al Servei de Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà, que exerceix
per delegació de l’ajuntament les funcions de gestió tributària i recaptació d’aquest impost.
Tercer.- Notificar aquest acord al Registre de la Propietat número 3, de Girona, i al Servei de
Recaptació del Consell Comarcal del Baix Empordà, pel seu coneixement i efectes.
6. Aprovació de l’adhesió al pacte d’alcaldes per la sostenibilitat. Ratificació.
La Comissió Europea ha posat en marxa el que ha denominat “Pacte d’Alcaldes”, una de les
iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la ciutadania en la lluita contra
l’escalfament de la Terra. El pacte ha nascut després d’un procés no formal de consultes amb moltes
ciutats europees.
El Pacte consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els
objectius comunitaris de reducció de les emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència
energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
El desafiament de la crisi climàtica només es pot abordar amb un plantejament global, integrat, a llarg
termini i, sobretot, basat en la participació de la ciutadania. És per això que s’ha considerat que les
ciutats han de liderar l’aplicació de polítiques energètiques sostenibles i cal recolzar els seus
esforços.

L'Ajuntament de Verges té la voluntat d'avançar cap a l'establiment de polítiques eficaces per reduir
la contaminació que ocasiona l'escalfament global mitjançant l'adopció de programes d'eficiència
energètica en àmbits com el transport urbà i l'edificació, a més de la promoció de fonts d'energies
renovables en les àrees urbanes. Concretament, fa seves les propostes de la UE (març 2007) que es
compromet a reduir les seves emissions de CO2 en un 20% fins l'any 2020, incrementar en un 20%
l'eficiència energètica i aconseguir que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts
renovables.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- L’Ajuntament de Verges fa seus els objectius de la Unió Europea per l’any 2020 i adopta el
compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20 per cent per a 2020
mitjançant a la creació de plans d’acció en favor de les fonts d’energies renovables.
Segon.- L’Ajuntament de Verges es compromet a elaborar un Pla d’Acció d’Energia Sostenible en un
termini màxim d’un any des de la data d’Adhesió al Pacte. L’abast del document respondrà a les
directrius que s’estableixin per part de la Comissió de Transport i Energia de la Unió Europea i
inclourà una estimació de les emissions i una proposta de les accions a seguir per aconseguir els
objectius plantejats. Per la realització d’aquestes tasques es comptarà amb el suport de la Diputació
de Girona, Coordinadora Territorial del Pacte a les Comarques Gironines.
Tercer.- L’Ajuntament de Verges es compromet també a elaborar un informe biennal per l’avaluació,
control i verificació dels objectius, a organitzar el Dia de l’Energia, a informar de les fites obtingudes
en acompliment de Pla d’Acció i a participar (en els termes que consideri oportú) en la Conferència
d’Alcaldes i Alcaldesses per l’Energia sostenible a Europa.
Quart.- Facultar l'alcaldessa per a que signi el formulari d'adhesió al Pacte.
Cinquè.- Encomanar al Consell Comarcal del Baix Empordà la redacció del PAES de Verges.
Sisè.- Comunicar els presents acords al Consell Comarcal del Baix Empordà, al Comissari de
Transports i Energia de la Unió Europea (en els termes del model establert ), a l'Oficina del Pacte de
Brusel·les (COMO) i a la Diputació de Girona per fer possible les tasques de suport i coordinació
dels municipis de la província que s’hi adhereixin.
Setè.- Ratificar l’acord pres sobre aquest assumpte per la Junta de Govern Local d’aquest
ajuntament del mes de gener d’enguany.
7. Modificació dels representants de l’ajuntament en els òrgans col·legiats.
Com a conseqüència de la nova assignació de les diferents àrees dels regidors d’aquest ajuntament,
es proposa la modificació del nomenament de representants de la corporació en altres organismes,
en els quals ha d’estar representat l’Ajuntament.

A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Nomenar, com a representants de la Corporació en òrgans col·legiats, els següents regidors; i enviar
certificació dels presents acords a les mateixes:
1. Representant municipal al Consell Escolar de l’Institut Escola Francesc Cambó de
Verges: Sr. Josep Jacomet Viader.
2. Representant municipal al Consell de participació de la llar d’infants municipal: Sr
Josep Jacomet Viader.
8. Aprovació del mapa de capacitat acústica.
El decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la llei 16/2002, de 28 de
juny, de protecció contra la contaminació acústica i se n’adapten els seus annexos estableix, entre
altres, que és obligació de tots els municipis l’aprovació del mapa de capacitat acústica municipal.
L’Ajuntament de Verges pretén aprovar el mapa de capacitat acústica, d’acord amb els plànols
tramesos per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment el mapa de capacitat acústica de Verges.
Segon.- Sotmetre a informació pública l’esmentat projecte pel termini de 30 dies hàbils, mitjançant
anunci en el BOP de Girona.
Tercer.- Sol·licitar informe del mapa de capacitat acústica a la Direcció General de Carreteres de la
Generalitat de Catalunya.
9. Supressió i modificació de fitxers de protecció de dades.
L’Ajuntament de Verges disposa de diferents fitxers amb dades de caràcter personal creats amb
anterioritat i degudament inscrits al Registre de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. Aquests
fitxers, i les mesures de seguretat que s’hi apliquen, figuren detallats en el Document de seguretat de
l’Ajuntament. En l’actualitat es fa necessari procedir a la revisió de les declaracions dels fitxers, i dels
seus continguts, per adequar dos d’aquests fitxers a la realitat i a les necessitats actuals de la
Corporació.
La creació, modificació o supressió de fitxers de dades de caràcter personal de les administracions
públiques té la seva regulació a l’article 20 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de
protecció de dades de caràcter personal, on s’estableix que l’acord de creació, modificació o
supressió s’ha d’efectuar per mitjà de disposició de caràcter general.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- Modificar el fitxer Llar d’infants de titularitat d’aquest Ajuntament, incorporant, a l’estructura
del fitxer: DNI, dades familiars, dades del lloc de treball dels pares, signatura, imatge. L’estructura
definitiva del fitxer serà: nom i cognoms, DNI, adreça postal i electrònica, telèfon, signatura, imatge,
lloc i data de naixement, dades familiars, dades del lloc de treball dels pares, dades de domiciliació
bancària, dades de salut, dades de seguiment del comportament.
Segon.- Suprimir els fitxers Usuaris wifi i Borsa de treball, atès que aquests serveis no són operatius.
No existeix informació d’aquests fitxers.
10. Proposta d’elecció de jutge de pau titular i substitut.
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del jutge de pau titular i suplent per acord adoptat amb el vot favorable de
la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals, així ho
sol·licitin. Per edicte publicat en el BOP núm. 56, de data 20 de març de 2013 s’ha efectuat
convocatòria pública per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent i, finalitzat el termini de
presentació d’instàncies, han presentat instància les senyores Maria Carmen Figueras Rizo i Lourdes
López Rosés.
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament número 3/1995, de 7 de juny,
dels jutges de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial però correspon al ple de la corporació
escollir un titular i un suplent i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Escollir la Sra. Maria Carmen Figueras Rizo jutgessa de pau titular del terme municipal de Verges i la
Sra. Lourdes López Rosés jutgessa de pau suplent, proposant el seu nomenament a la Sala de
Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per conducte del Jutjat de 1a Instància i
Instrucció de la Bisbal d’Empordà.
11. Certificacions d’obra. Aprovació.
Ateses les certificacions número 11 i 12 de les obres d’arranjament de la Ciutat Medieval de Verges
presentades per l’empresa Construccions Rubau SA, per un import de 117.387,84 i 45.569,45 euros,
respectivament.
Atès que l’empresa Construccions Rubau SA, és l’adjudicatària de les obres d’arranjament de la
Ciutat Medieval de Verges.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar les certificacions número 11 i 12 de les obres d’arranjament de la Ciutat Medieval
de Verges presentades per l’empresa Construccions Rubau SA, per un import de 117.387,84 i
45.589,45 euros, respectivament.

Segon.- Ordenar el pagament a mesura que ho permetin les disponibilitats econòmiques de
Tresoreria.
Tercer.- Autoritzar l’Alcaldia i la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament per aprovar
certificacions d’obra que superin el 10% dels recursos ordinaris de l’Ajuntament, en relació a aquesta
i altres obres municipals.
12. Acceptació de subvenció del Departament d’Ensenyament. Ratificació.
D’acord amb la Resolució de la Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de 2013, pel qual
s’atorguen subvencions a les corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012, on
l’import atorgat a aquesta corporació local per a la llar d’infants és de 32.500,00 euros;
Atès el punt 3 de la Resolució abans esmentada on es fa necessari l’acceptació de la subvenció per
a la justificació de la mateixa;
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per el Departament d’Ensenyament, segons la Resolució de
la Consellera d’Ensenyament de 18 de febrer de 2013, pel qual s’atorguen subvencions a les
corporacions locals titulars de llars d’infants, per al curs 2011-2012, on l’import atorgat a aquesta
corporació local per a la llar d’infants és de 32.500,00 euros.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord al Departament d’Ensenyament.
13. Aprovació inicial de la denominació d’un carrer.
En el nucli de Verges existeix un carrer que no està donat d’alta a l’Institut Nacional d’Estadística, el
que va del carrer Girona al carrer Empordà.
Per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple la denominació del carrer, i sol·licitar a
l’INE la seva inclusió en el padró informatitzat d’habitants.
Vist l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de Població
i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, i la resolució de 9 d’abril de 1997, per la qual es
regulen les instruccions tècniques sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal d’Habitants.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment la denominació del següent carrer:
a) Carrer del Sr. Llach
Segon.- Sotmetre l’expedient al preceptiu tràmit d’informació pública, pel termini de 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i en el tauler d’anuncis de la corporació. Si durant aquest termini no hi ha hagut al·legacions,
l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de forma automàtica.

Tercer.- Sol·licitar a l’INE que inclogui aquest carrer en el vialer de Verges.
14. Modificació de la taxa per la llar d’infants, casal i casalet.
Aquesta Corporació pretén aprovar la modificació de l’ordenança fiscal de la taxa per la llar d’infants,
casal i casalet, del municipi de Verges, d’acord amb el que estableix l’article 15 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.
Atès que es considera necessari actualitzar les taxes mantenint els mateixos costos de casalet i llar
d’infants però amb actualització de l’IPC, i actualitzar les taxes de casal d’acord amb la proposta
presentada per actiescola.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les taxes per la llar d’infants i casalet, per
l’exercici 2013, actualitzades segons l’IPC. La taxa de casal s’aprova d’acord amb les tarifes
presentades per actiescola.
Segon.- Aquest acord provisional i el text de l’ordenança fiscal que s’hi annexa s’ha d’exposar al
públic en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de trenta dies des del següent al de
la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província de Girona, dins el qual els
interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text refós de l’ordenança, es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entrarà en vigor el dia de la seva publicació.
15. Moció per demanar la supressió de la Delegació i Subdelegacions del Govern Espanyol a
Catalunya.
La regeneració de les institucions de Catalunya a partir de l’arribada de la democràcia s’ha produït de
forma progressiva i ha suposat un avenç en la normalització del nostre país. S’han mantingut, però,
institucions de l’Estat a casa nostra com és el cas de la delegació del govern espanyol a Catalunya i
les subdelegacions que hi ha a les capitals de província que representen, únicament, l’autoritat
d’Espanya al nostre territori.
Aquest braç del govern espanyol al nostre país, lluny de suposar un engranatge, una eina per
coordinar diferents matèries i disciplines, s’ha convertit en una fiscalització política del procés de
sobirania del poble català, en aquests sentit únicament.
Actualment, la delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria de los Llanos de Luna, està
judicialitzant les accions que, democràticament, estan duent a terme els consistoris catalans en
representació dels seus ciutadans i ciutadanes com a expressió de la democràcia.
Catalunya és una nació que es manifesta, entre d’altres coses, amb els seus símbols i també en el
respecte mutu i la posada en relleu de la nostra identitat com a element clau, com a columna
vertebral de tota la convivència.

La Sra. Llanos de Luna basa el seu mandat com a delegada del govern en subjugar els nostres
símbols nacionals i acords democràtics de sobirania posant en perill la pau social i imposant els
símbols espanyols que el poble català no se sent com a propis.
A més, els ajuntaments som els responsables democràtics de la sobirania popular expressada pels
ciutadans a través de les urnes que ha d’estar, per davant de tot, per damunt de qualsevol legalitat
imposada.
La delegació del govern està portant als tribunals acords de Ple respecte a la declaració dels
municipis com a territori lliure i sobirà i la necessitat de posar la bandera espanyola a la façana dels
nostres ajuntaments sent un atac a la dimensió dels Ajuntaments com a ens polítics, tractant-los com
a uns mers ens administratius i negligint la seva vessant representativa.
Això suposa un atac als sentiments de la majoria dels catalans i a la posada en perill de la
convivència ciutadana, avui en pau.
No ens trobem, doncs, davant d’un acte administratiu, sinó davant d’un atac a Catalunya impropi
d’una institució que ha de vetllar pel progrés i per la pau social.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Demanar la supressió de la delegació del govern espanyol a Catalunya, així com la de les
subdelegacions que hi ha a Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, per obsoletes, inoperants i buides
de competències.
Segon.- Demanar la retirada de tots els processos contenciosos iniciats per la delegació del govern
espanyol a Catalunya o les respectives subdelegacions contra acords adoptats pels Ajuntaments
catalans manifestant posicionaments polítics en matèries d’interès general.
Tercer.- Demanar respecte i reconeixement per la nació catalana, per la seva llengua, la seva cultura
i els seus símbols.
Quart.- Comunicar aquest acord a la Delegació del govern de l’estat a Catalunya, a la Generalitat de
Catalunya, al govern d’Espanya, al Parlament de Catalunya, al Parlament Europeu i a l’Associació de
Municipis per la Independència.
16. Moció sobre la sobirania fiscal de Catalunya.
Dia a dia, Catalunya es veu més castigada per una asfixia financera derivada de la politització de les
decisions econòmiques preses pel govern de Madrid ja sigui pel que fa a les inversions com a la
gestió ordinària.
El govern de la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments catalans hem de continuar donant servei
als nostres ciutadans, però les limitacions que se’ns imposen per Llei suposen un greu obstacle per
la seva execució i també per al normal desenvolupament de l’autonomia que ens ha estat conferida.
Tant els municipis com el nostre govern, som un dels motors del país i de nosaltres depèn el futur
dels nostres pobles i ciutats.
El greu espoli ens priva d’aixecar el cap en aquesta greu crisi econòmica global i impedeix que
Catalunya tingui moltes més possibilitats de tirar endavant ja que el coneixement, la industria, la

tecnologia i la internacionalització de les nostres empreses són garantia per assegurar el camí que
ens ha de treure d’aquest pou des del qual encara no es veu la llum.
L’Associació de Municipis per la Independència, a la passada Assemblea General celebrada a
Vilanova i la Geltrú, va aprovar una moció on es mostrava el compromís amb la Declaració de
Sobirania del Parlament català però també on es demanava el ple suport a l’exercici de la sobirania
fiscal per part de totes els membres de l’Associació.
En aquest sentit, coordinats amb el govern de la Generalitat de Catalunya, i per unanimitat, prenem
els següents
Primer.- Manifestar la voluntat del municipi de Verges d’exercir la seva sobirania fiscal.
Segon.- Iniciar els mecanismes necessaris per tal de procedir al pagament de l’Impost sobre la
Renda a les Persones Físiques (IRPF) i l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA) d’aquest ajuntament a
l’Agència Tributària de Catalunya, en els propers mesos.
Tercer.- Notificar el present acord a la Conselleria d'Economia de la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, a la delegació del govern espanyol a Catalunya i a l’Associació de Municipis
per la Independència.
17. Acord de baixa de l’Ajuntament en el CILMA.
L’any 1999 es constitueix el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de
Girona (CILMA) integrat per un gran nombre d’ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de
Girona.
Atès que a dia d’avui l’Ajuntament de Verges no considera necessari continuar formant part del
CILMA.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Sol·licitar al CILMA la baixa de la condició d’associat de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Comunicar aquest acord al CILMA, a l’efecte del que preveu l’article 10 dels seus estatuts.
18. Aprovació de l’ordenança de sorolls de l’Ajuntament de Verges.
Vist que aquest Ajuntament pretén aprovar una ordenança que reguli les normes i els criteris de bona
qualitat acústica del medi, els nivells sonors i vibracions d’activitats, veïnatge i els produïts pel trànsit
a la via pública, així com prevenir i corregir la contaminació provocada pels sorolls i vibracions dins el
terme municipal de Verges.
Atès que el secretari interventor ha emès un informe relatiu al procediment d’aprovació i a
l’adequació del contingut de la ordenança que es proposa a la normativa reguladora de la matèria.
Ateses el que disposen els articles 4.1.a), 47, 49 i 70 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local, articles 8.1.a) i 178 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, article 55 del Reial decret legislatiu
781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria
de règim local, articles 63 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança municipal de soroll i vibracions de Verges.
Segon.- Fer públic l’acord mitjançant edicte que s’ha de fixar en el tauler d’anuncis d’aquest
Ajuntament, al butlletí oficial de la província, al DOGC i a un diari, per un període de trenta dies des
del següent al de la publicació de l’anunci d’exposició al Butlletí Oficial de la Província, dins el qual
els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau, al·legacions.
Tercer.- Quan no s’hagin presentat reclamacions, aquest acord d’aprovació inicial esdevindrà
d’aprovació definitiva de la ordenança. En aquest cas, l’acord inicial elevat a definitiu més el text
íntegre de la ordenança s’han de publicar al tauler d’anuncis de la corporació, al butlletí oficial de la
província i al butlletí informatiu local. També s’ha de publicar al DOGC la referència del butlletí de la
província en què es publica el text íntegre.
19. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
Seguidament, quan són les 9 del vespre, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, 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

Marta Payeró Torró

Pere Servià Pericay

