PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 07/2018
Data: 27 de setembre de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Mireia Feliu Amat
Sra. Dolors Pareta Jofre
Excusen assistència:
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Marta Santos Mir
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan són les 9 de la nit

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
3. Aprovació de bonificació de l’ICIO al Departament d’Ensenyament per a les obres
d’arranjament dels banys de l’edifici de primària de l’IE Francesc Cambó.
4. Modificació estatuts Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per l’Assemblea en
dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017.
5. Nomenament de persona idònia substituta com a secretari/a del Registre Civil de
Verges.
6. Aprovació inicial del projecte “Arranjament carrer dels Bous”
7. Proposicions urgents
8. Precs i preguntes
Verges, 27 de setembre de 2018
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient,
el Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Es proposa al Ple l’aprovació l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 26 de juliol de 2018.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT.
Es dona coneixement al Ple dels decrets següents:
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
coneixement dels següents decrets: (del número 94 de data 16 de juliol de 2018 al número 123
de 13 de setembre de 2018).
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions el ple pren coneixement de la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
3.- APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER A LES
OBRES D’ARRANJAMENT DELS BANYS DE L’EDIFICI DE PRIMÀRIA DE L’IE FRANCESC CAMBÓ.

Atesa la llicència d’obres amb número d’expedient 17/2018 concedida mitjançant acord de la Junta
de Govern Local de 5 de juliol de 2018, al Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de
Catalunya, per arranjar els banys de l’edifici de primària de l’IE Francesc Cambó de Verges.
Vista la instància presentada pel Departament d’Ensenyament, de la Generalitat de Catalunya en data
23 de juliol de 2018, en la qual sol·licita, en relació a la llicència d’obres per arranjar els banys de l’edifici
de primària de l’escola Francesc Cambó de Verges, 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.

Legislació aplicable
Article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991.
Se sotmet al Ple la següent proposta:

Primer.- Atorgar una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres al
Departament d’Ensenyament, en relació a la llicència d’obres número 17/2018, aprovada per la Junta de
Govern Local de 5 de juliol de 2018, per arranjar els banys de l’edifici de primària de l’IE Francesc Cambó
de Verges, ja que aquesta concorre en circumstàncies socials, culturals, històric artístiques o de foment de
l’ocupació que justifiquen la declaració.

Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
4.- MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI DEL TER ARREL DELS ACORDS
ADOPTATS PER L’ASSEMBLEA EN DATES 30 DE SETEMBRE DE 2015 I 28 DE SETEMBRE
DE 2017.
Antecedents
1. L’article 7 dels estatuts del Consorci publicats en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona en data 19 de novembre de 2015 i en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona
en data 20 de novembre de 2015 estableix la necessitat que els membres dels Consorci
acceptin de forma expressa i pel quòrum pertinent a aquells nous membres.
2. L’assemblea de data 30 de setembre de 2015 el Consorci del Ter, va aprovar l’acceptació
de l’Ajuntament de Fornells de la Selva i l’Ajuntament d’Osor com a membre de dret del
Consorci del Ter, aprovant inicialment la modificació dels estatuts reguladors següent:
-

Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ....Fornells de la Selva, Osor...
Inclusió en l’annex dels estatuts: Fornells de la Selva – Tram 3*; Osor – Tram 0.

3. L’assemblea de data 28 de setembre de 2017 el Consorci del Ter, va aprovar l’acceptació
de l’Ajuntament de Vilobí d’Onyar, l’Ajuntament de Canet d’Adri, Ajuntament de Sant Martí
de Llémena i l’Ajuntament de Sant Aniol de Finestres com a membre de dret del Consorci
del Ter, aprovat inicialment la modificació dels estatuts reguladors següent:
- Inclusió en l’apartat segon de l’article 2 dels estatuts: ... Vilobí d’Onyar, Canet d’Adri,
Sant Martí de Llémena i Sant Aniol de Finestres...
- Inclusió en l’annex dels estatuts: Vilobí d’Onyar – Tram 3*, Canet d’Adri – Tram 1*,
Sant Martí de Llémena – Tram 1*, Sant Aniol de Finestres – Tram 0*.
4. En la sessió ordinària de l’Assembla de data 28 de setembre de 2017 també es va aprovar
la modificació de les quotes dels ens consorciats, resultant de la forma següent:

ENS CONSORCIATS

APORTACIONS DELS ENS CONSORCIATS
Trams de
població

VERGES

2

Proposta
2018
Any 2018
1.168,61

5. En els mateixos acords es va aprovar sotmetre l’expedient de modificació, sol·licitant la
ratificació de la modificació per part de cada un dels seus membres.
Fonaments de dret
I.

L’article 118 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, preveu
que els Consorcis són entitats de dret públic, amb personalitat jurídica pròpia i
diferenciada, creades per diverses administracions públiques o entitats integrants del
sector públic institucional, entre sí o amb la participació d’entitats privades pel
desenvolupament d’activitats d’interès comú a totes elles dins de l’àmbit de les seves
competències. Els articles 119 i següents del citat text legal regulen el règim jurídic, el
règim d’adscripció, el règim de personal, pressupostari i de comptabilitat i control econòmic
financer, la creació, la dissolució, la separació i el contingut dels estatuts.

II.

Els articles 269 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el
Text refós de la Llei municipal i del règim local de Catalunya (TRLMRLC) preveuen
aquesta entitat pública de caràcter associatiu i regula, entre altres, el règim i els estatus.

III.

Els articles 312 a 324 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals, aprovat
pel Decret 179/1995 de 13 de juny (ROAS) que regulen reglamentàriament i per tant amb
un major detall aquests ens. Concretament, l’article 322 del Reglament relatiu a la
modificació dels estatuts del consorci preveu que s’adopta amb l’acord previ del seu òrgan
superior de govern, que ha de ser ratificada pels ens, les administracions i altres entitats
consorciades i acordada amb les mateixes formalitats per a l’aprovació previst al seu torn
als articles 313 i següents.

IV.

La modificació dels Estatuts requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal
de regidors, d’acord amb el que preveu l'article 47.2.g) de la LRBRL i 313.2 ROAS.

V.

Els acords plenaris que requereixen per la seva adopció el quòrum de majoria qualificada
han de ser informats prèviament pel secretari de la Corporació i tots aquells amb
repercussió econòmica, financera o patrimonial, a més per la Intervenció municipal de
conformitat amb el que disposen els articles 54.1 b) del Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de Règim Local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de
18 d'abril (TRRL), 173 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova
el Reglament d’organització i funcionament i règim jurídic dels ens locals (ROF) i
l’esmentat RD 1174/1987.

Es proposa al Ple l’adopció dels següents
ACORDS:

Primer. Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci del Ter arrel dels acords adoptats per
l’Assemblea en dates 30 de setembre de 2015 i 28 de setembre de 2017 provar la modificació
dels Estatuts del Consorci del Ter que consten en la part expositiva d’aquesta resolució.
Segon. Notificar aquest acord al Consorci del Ter i delegar al Consorci la gestió per a la
informació pública conjunta de la modificació estatutària, el seguiment de la ratificació per la
totalitat dels membres que l’integren, i la comunicació a l’ens d’adscripció i al Registre d’Entitats
Locals de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada per UNANIMITAT
5.-PROPOSTA NOMENAMENT PERSONA IDÒNIA SUBSTITUTA AL REGISTRE CIVIL DE
VERGES
Atesa la publicació del DOGC de 02/17/2018 on s’ha publicat l’Ordre JUS/92/2018, de 27 de juny,
sobre el nomenament de persones idònies substitutes cam secretari/a del Registre Civil,
Atès que el registre Civil de l’Ajuntament de Verges va nomenar persona idònia com a secretaria
per atendre el Registre Civil del Jutjat de de Pau de Verges a Flora Fabri Saavedra,
Atès que l’art. 5 de la nova regulació permet nomenat secretari/a a una persona idònia substituta
en cas de malaltia, vacances, etc.,
Es proposa al Ple aprovar el següent
ACORD:
Únic.- Nomenar a la Sra. Maria Elvira Martínez Giménez com persona idònia a Secretaria
substituta del Registre Civil del Jutjat de Pau de Verges.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada per UNANIMITAT
6.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE” ARRANJAMENT DEL CARRER DELS BOUS”.
Vist el projecte redactat per l’arquitecta Sandra Fernández i Soteras i per l’enginyer Bartomeu
Torrens Ferrer, ambdós actuant com a tècnics contractats municipals, per a la millora dels serveis
i pavimentació del carrer dels Bous, amb un pressupost d’execució per contracte de 139.661,31
euros IVA inclòs, i amb un termini d’execució de tres mesos
Vist el que disposa el decret 179/1995, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis
dels ens locals, articles 37 i concordants

D’acord amb la Disposició Addicional 2ª del text refós de la llei de contractes, en quant a les
competències dels òrgans municipals
Es proposa al Ple de l’Ajuntament;
PRIMER.- APROVAR inicialment el projecte per a la millora dels serveis i pavimentació del carrer
dels Bous, datat a setembre de 2018 i redactat per l’arquitecta Sandra Fernández i Soteras i per
l’enginyer Bartomeu Torrens Ferrer, ambdós actuant com a tècnics contractats municipals
SEGON.- SOTMETRE el projecte aprovat inicialment a informació pública per un termini de trenta
dies hàbils, mitjançant anunci a inserir al BOPG, al tauler d’anuncis de la Corporació i a la pàgina
web municipal, perquè els interessats presentin, si s’escau, les al·legacions que considerin
pertinents; amb el ben entès que en cas que, conclòs el termini, no s’hagin presentat suggeriments,
al·legacions o reclamacions, esdevindrà aprovat definitivament el projecte, sense necessitat
d’adoptar nou acord.
TERCER.- SOL-LICITAR informe a les companyies afectades, en cas de ser necessari per no
disposar d’estudis previs de les mateixes.
QUART.- COMUNICAR el present acord als veïns directament afectats
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada per UNANIMITAT
7. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
8. PRECS I PREGUNTES
Sra. MUSTERA
Per les obres de la deixalleria, com estan els accessos? El camí?
Sr. ALCALDE
Un cop acabades les obres, el mateix contractista ha arreglat el camí que hacvia quedat malmès
pel pas de camions. Malgrat això, valorarem periòdicament el seu estat. El tindrem molt en compte.
Sra. MUSTERA
Això d’ara ho considereu arreglat? Fa molta i molta pols. Aneu-hi i ho veureu.
Sr. ALCALDE
Jo penso que l’empresa constructora de la deixallleria ha fet el que havia de fer. Ha passat una
capa de terra. La idea que tenim en un futur és anar-lo manatenint. I si cal, valorarem la possibilitat
de compactar-lo amb sauló. Estem parlant del tram que va des del rec fins a la deixalleria. No

sabem de quants diners estem parlant, però tampoc és un tram gaire gran. La idea de moment és
aquesta i mantenir els marges nets.
Sra. MUSTERA
Això s’haurà d’eixamplar per si passen els camions.
Sr. ALCALDE
Poden entrar igual i si veiem que no, proposarem un conveni amb els veïns..
Sra. MUSTERA
Amb les obres els veïns han tingut dificultats i han hagut de passar per darrera de la granja; allò
és estret.
Sr. SABATER
No en tenim constància. Però és evident que això no ha de passar. Valorarem la situació.
Sra. TORRES
A la sortida de la carretera hi ha previst fer alguna cosa? Ara la gent és queixa molt i amb raó.
Sr. ALCALDE
Dolors, ja fa molt temps que us ho vaig comentar. Fins i tot vam compartir amb vosaltres el projecte.
El projecte està fet i presentat. He fet diverses reunions amb el Departament de Territori i
Sostenibilitat. . Vaig enviar un correu electrònic al director de territori i varen contestar que ho
intentarien incorporar als pressupostos de finals d’any. Es posen semàfors a la carretera principal,
un semàfor a la sortida del poble i un a l’escorxador. 4 trams de semàfor i un pas de vianants
marcat. Varen venir in situ i hi ha el projecte redactat.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i essent les 9 de la nit, el Sr.
alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés

