ACTA NÚM. 06/13
Data: 30 de desembre 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
Absents:
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Senyor Albert Tubert Vila, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A les nou i deu minuts del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A dos quarts de deu del vespre.
Verges, 30 de desembre 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.
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió corresponent a l’anterior Ple ordinari celebrat el dia 25 de
novembre 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 206 al 264.
3. Pressupost de la Corporació per a l’any 2014. Aprovació inicial.
Vist que l’alcaldessa de l’Ajuntament de Verges ha elaborat el pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2014.

Atès que a l’expedient hi figuren la memòria explicativa, els estats de despeses, estats d’ingressos, les
bases d’execució, l’informe de secretaria intervenció, i els annexos al pressupost.
Atès el que disposen els articles 162 a 171 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 2 a 23 del RD 500/90 i els
articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general
d’estabilitat pressupostària.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
1. Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2014, amb una previsió d’ingressos de
1.343.000,00 euros, i una previsió de despeses de 1.343.000,00 euros.
2. Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
3. Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
4. Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província i al
tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual els interessats
podran presentar-hi reclamacions.
5. L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen reclamacions en
contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es refereix, quan s’hagi
complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
i l’article 169 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.
4. Declaració institucional.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda aprovar la moció següent:
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol esdevenir un
Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania de Verges, vol
manifestar:
1. La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que farà
possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i
democràtica, el seu futur col·lectiu.
2. El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants legítims
del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3. La seva crida a la ciutadania a què participi de manera activa, pacífica i en llibertat en aquest
acte democràtic, decidint el seu destí.
5. Precs i preguntes.
El Sr. Cosme Hugas formula un prec al grup de CiU, expressa que segons la seva opinió és una falta
respecte pel poble i per la gent que els ha votat que els 4 regidors del grup municipal de Convergència i
Unió de forma reiterada no assisteixin als plens municipals. Una mostra n’és aquest Ple, potser el més

important de l’any, perquè s’hi aprova el pressupost de la corporació, i per aquest motiu demana als
regidors del grup de CiU que assisteixin als Plens.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són 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

