ACTA NÚM. 04/13
Data: 18 de juliol 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
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Absents:
Senyor Albert Tubert Vila, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A dos quarts de 10 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 menys 5 del vespre.
Verges, 18 de juliol de 2013
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària, quan són dos quarts de 10 del vespre.
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. Pronunciament del Ple sobre la urgència d’aquesta sessió.
Vist que s’ha hagut de convocar ple amb caràcter extraordinari i urgent per atendre en temps i forma el
contingut del que figura en els punts 3 i 4 de l’ordre del dia.
D’acord amb el que disposa l’article 79 del reglament d’organització i funcionament de les entitats locals,
que estableix que el ple s’ha de pronunciar sobre la urgència d’aquesta convocatòria.
A proposta de l’alcaldia, 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 Matas i Estévez,
total 2 vots en contra, s’acorda:

1. Acordar la urgència per a la celebració d’aquest ple.
El Sr. Matas manifesta que convocar un ple extraordinari per aquests punts és gastar diners per res, i la
Sra. Payeró li respon que s’ha fet ara perquè els punts no estaven decidits. El grup d’ERC manifesta
renunciar a l’assignació econòmica municipal per assistència a aquest ple per estalviar diners. El grup de
CIU manifesta que també ho fa.
2. Aprovació acta anterior.
En aquest punt s’acorda introduir una correcció a l’acta anterior. En el punt de precs i preguntes on es
deia de tenir reunions entre els dos grups municipals es va dir reunions entre el Sr. Matas i l’alcaldessa.
S’accepta la correcció d’aquest punt de l’acta.
A proposta de l’alcaldia, 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 Matas i Estévez,
total 2 vots en contra, s’acorda:
Aprovar l’acta anterior corresponent al Pla ordinari de 8 de juliol de 2013.
El Sr. Matas manifesta que el vot en contra és perquè no s’han fet constar totes les seves manifestacions
a l’acta anterior. El secretari manifesta que el contingut i concreció de l’acta és una funció del secretari.
3. Modificació del règim de dedicació dels regidors municipals.
Es considera necessari modificar el règim de dedicació dels membres polítics d’aquesta corporació així
com de la retribució que comporta, per atendre millor els interessos generals.
De conformitat amb l’article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, en
relació amb l’article 166 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, i d’altra normativa concordant, els membres de la corporació
tenen dret a percebre retribucions per exercir els seus càrrecs, quan els desenvolupin en règim de
dedicació exclusiva o amb dedicació parcial, en les condicions que estableixi el ple de la corporació.
A proposta de l’alcaldia, 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 Matas i Estévez,
total 2 vots en contra, s’acorda:
Primer.- Establir el règim de dedicació parcial següent, que modifica l’actual, amb data d’efectes a partir
del dia 15 de juliol de 2013:
Regidora
Susagna Mustera Garrofa
Marta Payeró Torró

Jornada
50 %
25 %

Segon.- Notificar aquest acord als regidors i a les regidores interessats.

4. Subvenció de càrrecs electes del Departament de Governació i Relacions Institucionals.
Sol·licitud.
Vista la resolució GRI/1402/2013, de 21 de juny, de convocatòria per atorgar compensacions
econòmiques a favor dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals,
per a l'exercici 2013.
Atès el Decret 69/2008, d’1 d’abril, de regulació d’un sistema de compensacions econòmiques a favor
dels ajuntaments perquè abonin retribucions a determinats càrrecs electes locals.
Atesa la necessitat de l’Ajuntament de Verges de disposar de més hores presencials dels regidors per
atendre les tasques municipals.
A proposta de l’alcaldia, 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 Matas i Estévez,
total 2 vots en contra, s’acorda:
1. Sol·licitar al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de Catalunya que
aboni retribucions per complir les tasques municipals als regidors següents, amb un total de 10.758,65
euros, repartits segons els següents criteris:
Regidora
Susagna Mustera Garrofa
Marta Payeró Torró

Jornada Mesos Import
50%
12
8752,80
25%
5,5
2005,85

2. Ordenar donar d’alta al règim general de la seguretat social a les persones anteriors, a partir del dia 15
de juliol de 2013.
3. Trametre el formulari de sol·licitud de la subvenció al Departament de Governació i Relacions
Institucionals, mitjançant la plataforma eacat.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, a les deu menys cinc 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

Marta Payeró Torró

Pere Servià Pericay

