ACTA NÚM. 05/13
Data: 25 de novembre 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
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Absents:
Senyor Albert Tubert Vila, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A les nou del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan falten cinc minuts per dos quarts de deu del vespre.
Verges, 25 de novembre de 2013
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària, quan són les nou 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. Aprovació de l'acta de la sessió anterior.
Després d’un ampli debat sobre la forma com es poden redactar les actes del ple, 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, els vots en contra dels senyors Matas i Estévez, total 2 vots en
contra, i l’abstenció del Sr. Romero, total 1 abstenció, s’acorda:
Aprovar l’acta anterior corresponent al Ple ordinari de 18 de juliol 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 dóna compte dels següents
decrets: del 121 al 205.

3. Aprovació definitiva 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.
El Ple de l’Ajuntament de Verges, en sessió de 13 de maig de 2013, va aprovar inicialment el mapa de
capacitat acústica, d’acord amb els plànols tramesos per la Direcció General de Qualitat Ambiental.
S’ha realitzat informació pública del mapa de capacitat acústica, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial
de la Província de Girona de 31 de maig de 2013, i en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament. Durant aquest
termini s’han rebut dues al·legacions al respecte, del Sr. Enric Canals Cussó, amb data 5 de juliol de 2013
i registre d’entrada 1033, i de la Sra. Ester Bover Ferrer, amb data 11 de juliol de 2013 (correu
administratiu de 5 de juliol) i registre d’entrada 1066.
Valorat el contingut de les dues al·legacions, l’enginyer municipal en data 11 d’octubre de 2013 ha
informat el següent:
Legitimació per formular al·legacions. Es considera correcte la legitimació formulada pel
propietari
o Implantació arbitrària zonificació. Es desestima l’al·legació ja que a la disposició final primera
del Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de
28 de juny, es modifica el D. 245/2005 de 8 de novembre pel qual es fixen els criteris per a
l’elaboració dels mapes de capacitat acústica. En aquesta modificació del D. 245/2005
s’especifica que es consideren zona A3 els habitatges situats al medi rural que compleixin les
condicions següents: estar habitats de forma permanent, estar aïllats i no formar part d’un nucli
de població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.
Per tant, a criteri del que subscriu el present informe, NO hi ha cap tipus d’arbitrarietat en la
classificació de la zona afectada pel propietari. Si l’habitatge del propietari compleix TOTES les
condicions ja indicades tindrà la consideració d’A3; altrament passarà A4.
En quant a la zonificació de les parcel·les 35, 46 i 47 del polígon 1 de Verges pertanyents al
circuit de motocròs, l’al·legació no es considera procedent ja que la pròpia activitat ja té
establerts els nivells màxims d’immissió sonora segons l’annex 3 del D. 176/2009 essent durant
la franja de dia de 52 i 55 dB(A) per les zones A3 i A4 respectivament.
La zonificació de la zona de motocròs com a zona de baixa sensibilitat acústica no implica cap
mena de reducció dels nivells d’immissió sonora al ja esmentat annex 3 del D. 176/2004, sinó
que únicament permet que a la zona en qüestió hi ha hagi valors d’immissió de baixa
sensibilitat.
o Règim singular i improcedent. No es considera l’al·legació atès que el procediment administratiu
per a l’autorització de funcionament de l’activitat de motocròs s’ha realitzat de forma rigorosa i
objectiva segons la normativa vigent i en base als informes del Consell Comarcal del Baix
Empordà i dels serveis tècnics municipals de Verges.
o En base als punts anteriors, la resta d’al·legacions (de la quarta a la novena) es consideren ja
contestades.
o

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, les abstencions dels senyors Matas, Estévez i
Romero, total 3 abstencions, s’acorda:

Primer.- Desestimar l’al·legació presentada pel Sr. Enric Canals Cussó i la Sra. Ester Bover Ferrer, pels
motius explicats en el contingut de l’informe de l’enginyer municipal.
Segon.- Modificar el mapa de capacitat acústica de Verges, suprimint la franja marcada en vermell a la
zona del circuit de motocròs.
Tercer.- Aprovar definitivament el mapa de capacitat acústica de Verges.
4. Pròrroga del contracte de concessió administrativa del servei de llar d’infants.
Atès que en data 8 d’octubre de 2010 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’aquest és de dos anys, prorrogable de manera expressa d’any en any, fins a 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.
Atesa la conveniència de modificar el contracte, en el sentit de no oferir el servei durant la darrera
setmana del mes d’agost, amb el corresponent descompte proporcional en la retribució per part de
l’empresa prestadora del servei.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Prorrogar per dos anys amb l’Associació Cultural i Educativa Bombolles el contracte
administratiu de la gestió del servei públic de la llar municipal d’infants de Verges.
Segon.- Notificar aquest acord a l’Associació Cultural i Educativa Bombolles.
5. Aprovació provisional de les ordenances fiscals de l’Ajuntament de Verges.
Aquesta Corporació proposa aprovar la modificació de les ordenances fiscals del municipi de Verges per
a l’exercici 2014, 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.
Es proposa la modificació de les ordenances 1.- reguladora de l’impost sobre béns immobles, 7.reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius, i es proposa l’aprovació d’una nova
ordenança fiscal 24.- reguladora de la taxa per a la utilització dels edificis, equipaments, i espais públics
de l’Ajuntament de Verges.
El secretari interventor i l’Equip de Govern han elaborat una proposta de modificació d’ordenances fiscals
i els corresponents estudis de costos.
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, els vots en contra dels senyors Matas i Estévez,
total 2 vots en contra, i l’abstenció del Sr. Romero, total 1 abstenció, s’acorda:

Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de les ordenances fiscals del municipi de Verges per a
l’exercici 2014. Es modifiquen les ordenances 1.- reguladora de l’impost sobre béns immobles, 7.reguladora de la taxa d’expedició de documents administratius, i la nova l’ordenança fiscal 24.- reguladora
de la taxa per a la utilització dels edificis, equipaments, i espais públics de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Aquest acord provisional i els textos de les ordenances fiscals que s’hi annexen s’han d’exposar
al públic, en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament per un període de 30 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.- si no es presenten reclamacions o al·legacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord
provisional. L’acord provisional elevat a definitiu més el text íntegre de les ordenances fiscals, es
publicaran al Butlletí Oficial de la Província de Girona, i entraran en vigor el dia 1 de gener de 2014.
6. Precs i preguntes.
No n’hi ha.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan falten 5 minuts per dos quarts
de deu 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

