ACTA NÚM. 01/14
Data: 6 de març de 2014
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, regidor i 1r tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, regidora i 2a tinent d’alcaldessa
Senyor Pere Maspoch Deulofeu, regidor i 3r tinent d’alcalde
Senyor Josep Jacomet Viader, regidor
Absents:
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Albert Tubert Vila, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A dos quarts i cinc minuts de 10 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 i cinc minuts del vespre.
Verges, 6 de març de 2014
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària, quan són dos quarts i cinc minuts 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. Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra la ley 27/2013,
de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la administración local.
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta cinc anys de la constitució dels ajuntaments democràtics.
Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual van d’haver de planificar les ciutats per a fer
front a un urbanisme desarrolista, especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit
d’infraestructures i d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi
ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels
nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre
altres. Tot això ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que
plantegen els nostres ciutadans i ciutadanes.
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del S.XX i en
aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el principal dic de contenció contra la

crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de la ciutadania i els principals
espais per generar alternatives socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi.
Malgrat aquests esforços els ajuntaments mai han tingut un finançament just i adequat. Durant aquests
quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació
financera de l’Estat a les administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten.
El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. Davant d’això els
ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta a aquesta emergència social.
Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració més propera, i
tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol ha aprovat una “Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada
competencial sense precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple als serveis
que donen els ajuntaments.
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per garantir serveis locals
bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un model de fa quaranta anys enrere amb un
marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també
allunya les decisions i el control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la
prevenció, la detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles
i ciutats de Catalunya.
Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat espanyol i
recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei que vol privatitzar els serveis,
principalment dels tres grans serveis públics locals que encara es demostren econòmicament rendibles:
l’abastament d’aigües, el tractament de residus i l’enllumenat públic.
LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim local, i converteix als
ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància merament administrativa i sota control en el seu
funcionament, vulnerant així l’actual marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat,
reconegut a la Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències
i d’eficàcia en la redistribució.
Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una campanya d’informació
a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local, així com la defensa del món local perquè els ajuntaments som l’administració que estem millor
preparats per oferir serveis de proximitat.
Volem seguir reivindicant el nostre paper per seguir tenint el protagonisme en la defensa, garantia i
l'enfortiment dels drets socials i la millora del benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta a la
quotidianitat i a les necessitats bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals.
Fonaments de dret
La Llei 27/2013, de 27 de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
(LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013.

El conflicte en defensa de l’autonomia local, d’acord amb l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar quan les
normes de l’Estat amb rang de llei lesionin l’autonomia local constitucionalment garantida.
D’acord amb l’art. 75 ter 2 i 3 LOTC, per iniciar la tramitació del conflicte en defensa de l’autonomia local
és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de la majoria absoluta del
número legal de membres d’aquesta. De manera prèvia a la formalització del conflicte, s’ha de sol·licitar
dictamen, amb caràcter preceptiu però no vinculant, del Consell d’Estat.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
PRIMER.- Iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els
articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013)
d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en els arts. 75 bis i següents de la Ley
Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
SEGON.- A tal efecte, sol·licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 75 ter 3
de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte del Ministerio de
Hacienda y Administraciones Públicas, a petició de l’entitat local de major població (art. 48 Ley 7/1985, de
2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com atorgar a aquesta entitat la delegació
necessària.
TERCER.- Facultar i encomanar a l’alcaldessa per a la realització de tots els tràmits necessaris per portar
a terme els acords primer i segon i expressament per a l’atorgament de l’escriptura de poder tan ampli i
suficient com en dret es requereixi a favor de la procuradora Dña. Virginia Aragón Segura, col. Núm. 1040
de l’Il·lustre Col·legi de Procuradors de Madrid per tal que, en nom i representació de l’Ajuntament de
Verges, de forma solidària i indistinta interposi conflicte en defensa de l’autonomia local contra la Ley
27/2013, de 27 de diciembre de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local, seguint-lo per tots els seus tràmits i instàncies fins a obtenir
sentència ferma i la seva execució.
2. Moció de suport a la campanya de recollida de signatures “signa un vot per la independència”.
Per a la majoria de la població de Catalunya és incontrovertible que el procés sobiranista al nostre país ha
entrat en la seva fase final i decisiva.
Si a l’any 2009 Arenys de Munt i les 544 consultes que se’n derivaren foren el símptoma més clar del
principi de la fi de l’autonomisme i la manifestació del 10-J del 2010 la darrera expressió de l’estratègia
resistencialista, la manifestació de l’11-S del 2012 i la Via Catalana de l’11-S del 2013, han estat,
respectivament, l’eclosió i la culminació de la voluntat inequívoca de la societat catalana de convertir
Catalunya en un nou estat d’Europa. I de fer-ho democràticament.
En aquest marc de construcció nacional és ben cert que la creació i l’actuació de l’Associació de
Municipis per la Independència (AMI) i de l’Assemblea Nacional Catalana (ANC) han donat cos
institucional i social al procés; i que les eleccions del 2012, amb totes les seves derivades –Declaració de
sobirania i del dret a decidir del poble de Catalunya, Pacte Nacional pel Dret a Decidir, Consell Assessor
per a la Transició Nacional– n’han fixat l’imprescindible full de ruta institucional.
Ara mateix, doncs, som al cap del carrer i amb tots els elements a les nostres mans perquè el poble
català exerceixi el dret inalienable que sempre ha reclamat: el dret a l’autodeterminació. Reafirmem que el

referèndum és l’eina justa i imprescindible per fer-ho i que aquest 2014 ha de ser l’any de la seva
celebració. Inexcusablement. Sense pròrrogues possibles.
Aquesta etapa final és tan ineluctable com difícil. En conseqüència, és imprescindible la conjuminació de
l’energia popular amb la solidesa institucional. Per això, l’AMI i l’ANC mantenen des de fa temps relacions
estables de coordinació en base a la complementarietat de llurs objectius fundacionals.
Amb la voluntat d’aprofundir aquesta necessària coordinació, l’AMI i l’ANC han acordat organitzar
conjuntament una gran jornada a tot els municipis de Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014. La
jornada té com objectiu aconseguir una recollida massiva de drets de petició a cada municipi, fer
pedagogia de la fonamentació estrictament democràtica i pacífica del procés, així com fer divulgació
mediàtica de la importància estratègica d’aquesta demanda popular.
A través d’aquesta campanya, la ciutadania dels nostres municipis podrà adreçar-se als seus
representants al Parlament de Catalunya i emplaçar-los democràticament i reglamentàriament, mitjançant
el Dret de Petició, a convocar el referèndum d’autodeterminació o bé, en el cas que l’estat espanyol ho
impedeixi, a proclamar la Declaració Unilateral d’Independència (DUI) avalats per les seves signatures.
En conseqüència, l’Ajuntament de Verges, reunit en sessió plenària, recollint la voluntat popular, i per
unanimitat, adopta el següent
ACORD:
1. Donar suport a la recollida massiva de signatures de la campanya ‘Signa un vot per la
independència’ que se celebrarà a tot Catalunya els dies 22 i 23 de març de 2014.
2. Cedir la sala de plens i/o altres espais municipals per facilitar la recollida de signatures.
3. Fer una crida a tots els veïns i veïnes de la població a participar activament en la campanya
‘Signa un vot per la independència’.
4. Comunicar aquest acord a l’Associació de Municipis per la Independència (c. Ciutat, 1 - 08500
Vic) info@municipisindependencia.cat
3. Aprovació definitiva de la desafectació i cessió de part d’una finca municipal.
En aquest Ajuntament s’ha tramitat expedient administratiu per a la desafectació i cessió al Servei de
Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de la parcel·la de superfície 900 m2,
situada a la zona Padró i que limita al nord amb el carrer Xaloc, a l’est amb el carrer Tramuntana, a l’oest
amb zona residencial i al sud amb resto de finca qualificada d’espai lliure. Parcel·la que forma part de la
finca registral número 2733, inscrita al Tom 2585, Llibre de Verges 55, foli 92, Inscripció 1a, a nom de
l’Ajuntament de Verges.
S’ha realitzat informació pública dels expedients al tauler d’anuncis municipal i al Butlletí Oficial de la
Província de Girona de 23 de juliol i de 7 de setembre de 2009.
El bé descrit anteriorment consta a l’inventari municipal com de domini públic.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:

Primer.- Aprovar definitivament l’oferiment de cessió gratuïta al Servei Català de la Salut d’una parcel·la
de superfície de 900 m2 situada a la zona del padró i que limita al nord amb el Carrer Xaloc, a l’est amb el
resta de la finca propietat municipal, a l’oest amb la zona residencial, i al sud amb resta de finca de
propietat municipal qualificada d’espai lliure. Parcel·la que forma part de la finca registral número 2733,
inscrita al Tom 2585, llibre de Verges 55, foli 92, Inscripció 1a a nom de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Aprovar definitivament la desafectació d’aquest bé de domini públic, que a partir d’aquest
moment tindrà la qualificació de bé patrimonial.
Tercer.- Rectificar la fitxa de l’inventari de béns corresponent a aquest immoble.
Quart.- Facultar l’alcaldessa de l’Ajuntament de Verges per a la signatura de tots els documents
necessaris per a l’execució d’aquest acord.
Cinquè.- Trametre la documentació necessària al Servei Català de la Salut per formalitzar la cessió.
4. Aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
Aquesta Corporació proposa aprovar la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres, 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 establir la bonificació prevista a l’article 103.2.a) de la llei d’hisendes locals, que diu el
següent:
a) Una bonificació de fins al 95 per cent a favor de les construccions, instal·lacions o obres que siguin
declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric
artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració. Correspon aquesta declaració al ple de
la corporació i, amb la sol·licitud prèvia del subjecte passiu, s’ha d’acordar per vot favorable de la majoria
simple dels seus membres.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost
sobre construccions, instal·lacions i obres.
Segon.- Exposar la modificació en el tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i al BOP de Girona per un
període de 30 dies, dins el qual els interessats podran examinar l’expedient i presentar, si s’escau,
al·legacions. 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 la modificació es publicarà al
Butlletí Oficial de la Província de Girona.
5. Aprovació de bonificació de l’ICIO al Departament de Salut per a la construcció del nou
consultori municipal.
Vista la instància presentada pel Servei Català de la Salut, en data 4 de febrer de 2014 i registre
d’entrada 224, en la qual sol·licita, en relació a la llicència d’obres per a la construcció del nou consultori
municipal de Verges al C/ Xaloc, que l’Ajuntament concedeixi la màxima bonificació prevista (95%) de la
quota de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, ja que es tracta d’una actuació promoguda
per l’Administració Pública i que es pot declarar d’especial interès o utilitat pel municipi de Verges.

Vista l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres de
Verges.
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Atorgar una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres al Servei
Català de la Salut, en relació a la llicència d’obres per a la construcció del nou consultori municipal de
Verges al C/ Xaloc, per concórrer circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquin la declaració.
Segon.- Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut.
6. Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2013.
Vist l’expedient de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici de 2013.
Atès l’informe de la secretaria-intervenció de 10 de febrer de 2014.
Atès el decret d’alcaldia núm. 54/2014, de 21 de febrer de 2014.
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 2013. El resultat pressupostari de l’exercici 2013 ha estat de 65.466,44 euros, i
el romanent de tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de 2013 és de 180.686,68 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, juntament amb els fitxers de la liquidació del
pressupost.
7. Ratificació del decret d’alcaldia d’aprovació inicial del PAES de Verges.
Vist el decret d’alcaldia 37/2014, de 7 de febrer, amb el contingut següent:
“Vistes les bases específiques reguladores i convocatòria de subvencions als ajuntaments en el
marc del programa “del pla a l’acció”, que en la seva línia 1 de conceptes subvencionables
preveu la redacció del pla d'acció d'energia sostenible (PAES) per part d'ajuntaments signataris
del Pacte d'alcaldes per a l'eficiència energètica i la lluita contra el canvi climàtic.
Vist el Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES) redactat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
DECRETO
Primer.- Aprovar inicialment el PAES de Verges.

Segon.- Sotmetre el PAES a informació pública pel termini d’un mes mitjançant anunci en el
butlletí oficial de la província de Girona i el tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
Tercer.- Sol·licitar informe a l’Exma. Diputació de Girona.
Quart.- Sotmetre aquest decret a ratificació en el proper Ple que celebri aquest Ajuntament.”
A proposta de l’alcaldia, i per unanimitat, s’acorda:
Primer.- Ratificar el contingut del decret d’alcaldia 37/2014, de 7 de febrer.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són les 10 i cinc minuts 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

