ACTA NÚM. 02/14
Data: 28 d’abril 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:
Senyor Christian López Ibanco
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, 28 d’abril 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 l’ordenança d’administració electrònica.
La introducció de les eines TIC en l’organització administrativa ha portat aquests darrers anys a
posicionar a les administracions públiques –i especialment a les administracions locals com a
administracions més properes a la ciutadania- en la direcció d’aprofundir en els principis que
l’ordenament jurídic administratiu ha recollit tradicionalment: eficàcia i eficiència en l'actuació
administrativa, de coordinació i, de forma molt rellevant pel que fa a aquest text, de transparència i
millor servei a la ciutadania.
L’aprovació d’aquesta ordenança pretén garantir un ús efectiu de les eines electròniques per a
millorar la seva actuació administrativa i serveis que té encomanats, facilitar les relacions amb la
ciutadania, les empreses i d’altres administracions públiques i entitats i, en definitiva, propiciar un
millor exercici dels seus drets i deures.

En aquest sentit, es dóna entitat jurídica al Catàleg de tràmits i procediments accessibles per a
mitjans electrònics que es difondrà a través de la seu electrònica. A tal efecte, l’ordenança incorpora
dos annexos, el primer es refereix als tràmits i a les gestions disponibles electrònicament al web
municipal i el segon es refereix als tràmits municipals que actualment es poden fer amb altres
administracions públiques, empreses i professionals a través de serveis electrònics d’accés restringit.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança d’administració electrònica de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Sotmetre aquest acord i l’ordenança a informació pública mitjançant anunci en el tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, al Butlletí Oficial de la
Província de Girona, i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
2. Aprovació provisional de la modificació de les NS de la zona de l’IE.
L’Ajuntament de Verges promou la modificació puntual de les normes subsidiàries de Verges en el
sector de l’Institut-Escola.
L’Ajuntament va aprovar inicialment aquesta modificació el 26 de setembre de 2011, que inclou el
document urbanístic i l’informe de sostenibilitat ambiental.
Amb posterioritat a l’aprovació inicial, s’han sol·licitat els informes sectorials de les institucions amb
competències afectades per la modificació puntual. També s’ha realitzat informació pública a la
premsa, al Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament.
A data de la present, s’han rebut tots els informes sectorials amb caràcter favorable i s’ha redactat la
memòria ambiental i el document urbanístic, que s’han incorporat a l’expedient.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Aprovar provisionalment el document de modificació puntual de les normes subsidiàries de
planejament de Verges en el sector de l’Institut-Escola, juntament amb la memòria ambiental.
Segon.- Trametre el document de modificació puntual de les normes subsidiàries de planejament de
Verges en el sector de l’Institut-Escola, juntament amb la memòria ambiental a la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona per a la seva aprovació definitiva.
3. Donar compte del marc pressupostari.
Vist l’article 29 de la llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, que estableix que les administracions públiques elaboraran un marc pressupostari a mig
termini en el que s’emmarcarà l’elaboració dels seus pressupostos anuals i a través del qual es
garantirà una programació pressupostària coherent amb els objectius d’estabilitat pressupostària i
deute públic.

Atesa la proposta de marc pressupostari tramesa pel Consell Comarcal del Baix Empordà, informada
favorablement pel secretari interventor de l’Ajuntament, que es correspon a la planificació dels
exercicis pressupostaris 2014, 2015, 2016, i 2017.
Atès que mitjançant decret d’alcaldia número 68, de 20 de març, es va resoldre trametre la
documentació del marc pressupostari al Ministeri d’Economia i Hisenda.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta el següent ACORD:
Donar compte del decret 68/2014 i del marc pressupostari al Ple d’aquest Ajuntament.
4. Acord de proposta cessió d’ús de l’espai corresponent a un dels antics pisos dels mestres.
Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió en precari del bé municipal patrimonial
conegut com a segona planta, pis B, dels antics pisos dels mestres, per a destinar-lo a la finalitat de
centre d’ensenyament, com a conseqüència de la sol·licitud en aquest sentit formulada pel
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Aquest Ajuntament considera convenient la cessió, segons el caràcter patrimonial del bé, la seva
valoració tècnica i la naturalesa de l’entitat sol·licitant, com a entitat sense ànim de lucre, així com els
motius que aconsellen substituir, en aquest cas, el concurs pel procediment d’adjudicació directa.
L’article 75.3 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel Decret 336/1988, de 17
d’octubre, preveu que, en cas de contractació directa, caldrà la prèvia submissió de la proposta a
informació pública durant un termini mínim de 15 dies.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:
Primer.- Sotmetre a informació pública durant un termini de quinze dies hàbils la proposta de
contractació directa sense concurs de la cessió en precari de l’ús del bé patrimonial conegut com a
segona planta, pis B, dels antics pisos dels mestres a l’entitat Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per a destinar-lo a centre d’ensenyament de l’Institut-Escola de Verges.
Segon.- Publicar el corresponent anunci al Butlletí Oficial de la província i al tauler d’anuncis de
l’Ajuntament.
5. Realització de sorteig dels membres de la mesa electoral per a les properes eleccions al
Parlament Europeu.
Vista la celebració de les properes eleccions al Parlament Europeu el proper 25 de maig de 2014.
Atès que d’acord amb el calendari electoral i amb l’article 26 de la llei orgànica 5/1985, de 19 de juny,
del règim electoral general, correspon realitzar el sorteig dels membres de la mesa electoral entre els
dies 26 i 30 d’abril de 2014.
En conseqüència, el Ple de la corporació, per unanimitat, adopta els següents ACORDS:

Primer.- Realitzar el sorteig de les persones que seran membres de la mesa electoral, amb el
resultat següent:
President.- Angels Isern Sardó
Primer suplent.- Anna Martínez Salvado
Segon suplent.- Maria Dolors Granagou Ferrarons
Vocal primer.- Ferran Gifre Rusiñol
Primer suplent.- Ana Carlota Franco Bigatà
Segon suplent.- Jordi Ribas Gongora
Vocal segon.- Núria Cebrià Llistosella
Primer suplent.- Joan Furió Puig
Segon suplent.- Aïna Ferrer Clotas
Segon.- Trametre el resultat del sorteig a la Junta Electoral de Girona, per a la signatura del
nomenament de les persones proposades.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan passen cinc minuts de les
10 de la nit, 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

Chirstian López Ibanco

