PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 08/2018
Data: 29 de novembre de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feliu Amat
Sra. Marta Sants Mir
Sr. Cosme Hugas Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
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 passen 5 minuts d’1/4 de 10 de la nit.

Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement.
Sentències i interlocutòries. Coneixement.
Proposta de nomenclatura de La Placeta per Placeta 1 d’octubre
Proposicions urgents
Precs i preguntes

Verges, 29 de novembre 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 27 de setembre 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 124 de data 13 de setembre de 2018 al número
160 de 16 de novembre de 2018).
Intervencions
Sr. HUGAS
Volia que m’expliquéssiu el decret 151/2008, referent a les humitats de Can Teixidor.
Sra. ROCA
Es tracta de la factura emesa per en Bep Sadurní. De resultes de l’obra d’arranjament del carrer
es varen causar desperfectes a l’antiga canonada. Es tractava d’una mala praxis, i resulta que
entrava aigua a raig a casa d’en Teixidor. En definitiva, que s’escolava aigua per antics tubs que
es varen trencar durant l’execució de l’obra. Lo de la Misa és del seu costat, no pas derivat de les
obres.
Sr. HUGAS
També veig una factura emesa per audiovisual rental holding, de més de 7.000 euros
Sr. SABATER
Es tracta dels serveis dels vespres sota el campanar, la sonorització i llum de l’estiu més el
personal. No sabria dir-te si també hi ha lo de la festa major. Ja t’ho miraré. També s’hi va afegir
el festival de curtmetratges que es va afegir la pantalla.
3. SENTÈNCIES I INERLOCUTÒRIES. CONEIXEMENT.
Es dona coneixement de la resolució del recurs 179/2015 en que s’acorda:

Declarar la caducitat d’ofici aquest recurs contenciós administratiu que han interposat Maria
Carmen Canadell Llovet, Montserrat Ledesma Joanmiquel i Xavier Puigdemont Vilà.
Aquesta resolució es ferma, remeteu-ne testimoni juntament amb l’expedient administratiu a
l’òrgan demanat i sol·liciteu-ne un justificant de recepció. Un cop verificat, arxiveu aquest recurs.
No és procedent la imposició de costes.
4. PROPOSTA DE NOMENCLATURA DE LA PLACETA PER PLACETA DE L’1 D’OCTUBRE
En el nucli de Verges existeix una carrer que es diu La Placeta.
Atès que l’Assemblea Vergelitana per a la Independència i d’altres entitats el passat 30 de
setembre van fer una votació, organitzada per la Taula per la República per canviar el nom de la
Placeta per Placeta de l’1 d’octubre, i que va tenir una participació de 143 persones i uns
percentatges de 85,33 % del si, 11,88 % del no i 2,79 % de vots nuls.
Atès que la nomenclatura de les vies municipals han de respondre a noms que puguin tenir un
sentit territorial, cultural, històric o local que pugui ser significatiu;
Atès que els carrers i les places de la població han d’identificar-se amb un nom diferent per
cadascun d’ells, i la seva denominació és competència del ple de la corporació;
Atès que per poder regularitzar aquesta situació cal aprovar per Ple la denominació de la Placeta
i, sol·licitar a l’INE la seva modificació en el padró informatitzat d’habitants.
Vist l’article 75 del Reial Decret 1690/1986, d’11 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de
Població i Demarcació Territorial de les Entitats Locals, i la resolució de 9 d’abril de 1997, per la
qual es regulen les instruccions tècniques sobre la gestió i revisió en matèria de Padró Municipal
d’Habitants.
Es proposa al Ple aprovar el següent acord:
Primer.- Aprovar inicialment el canvi de denominació de la Placeta per:
Placeta de l’1 d’Octubre
Segon.- Sotmetre l’expedient al preceptiu tràmit d’informació pública, pel termini de 30 dies
comptadors des de l’endemà de la publicació de l’anunci en el Butlletí Oficial de la Província de
Girona, i en el tauler d’anuncis de la corporació. Si durant aquest termini no hi ha hagut
al·legacions, l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu de forma automàtica.
Tercer.- Notificar aquest acord individualment als veïns afectats.

Quart.- Sol·licitar a l’INE que inclogui aquesta Placeta en el vialer de Verges, un cop aprovat
definitivament.
Intervencions
Sr. HUGAS
Pregunta si hem parlat amb el veí que faltava.
Sra. ROCA
Encara no
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions se sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada per UNANIMITAT
5. PROPOSICIONS URGENTS
S’aprova per UNANIMITAT dels assistents, passar per proposicions urgents els temes:
5.1 APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÁUSULES I INICI DEL PROCEDIMENT PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA DELS SERVEIS I PAVIMENTACIÓ
ANOMENADA “ARRANJAMENT DEL CARRER DELS BOUS” A VERGES. Exp. 2/2018
Atès l’expedient tramitat, mitjançant procediment obert, per a l’adjudicació del contracte d’obres,
per al projecte de millora dels serveis i pavimentació anomenada “arranjament del carrer dels
Bous” a Verges expedient 2/2018, amb un pressupost base de licitació del contracte de 139.661,31
euros, IVA inclòs, amb el desglossament següent: 115.422,57 euros, pressupost net, i 24238,74
euros en concepte d’Impost sobre el Valor Afegit al tipus del 21%.
Vist el que disposen els articles 159 i següents de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de Contractes
del Sector Públic.
Es proposa al Ple aprovar el següent acord:
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu per a l’adjudicació del contracte d’obres per al
projecte de millora dels serveis i pavimentació anomenada “arranjament del carrer dels Bous” a
Verges.
Segon.- APROVAR el Plec de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques
que regiran la contractació, mitjançant procediment obert simplificat
Tercer.- AUTORITZAR la despesa amb càrrec a l’aplicació pressupostària número
18.01.15320.61900 “Arranjament carrer dels Bous” del pressupost de l’any 2018.

Quart.- DESIGNAR els membres de la Mesa de contractació i publicar la seva composició en el
Perfil del contractant de l’Ajuntament.


Presidència:
Alcalde o regidor/a en qui delegui.

 Vocalies:
Regidora d’urbanisme, medi ambient o a qui delegui
Arquitecte municipal
Enginyer municipal
Secretari/ària i interventor/a de la corporació, o funcionari/ària en qui delegui.


Secretari/a:
Un/a treballador/a de l’Ajuntament.

Cinquè.- Simultàniament, OBRIR el procediment de licitació mitjançant la inserció de l’anunci
corresponent en el Perfil del contractant de l’Ajuntament de Verges, atorgant un termini de vint (20)
dies naturals per a la presentació de propostes, condicionat a què no es presentin reclamacions
contra el Plec.
Intervencions
Sr. HUGAS
Hi estem a favor però ens agradaria tornar a dir, tot i que és un brindis al sol, que no veiem que
hagi de guanyar qui ho faci més barat. S’han de gastar els diners. I no ens agrada aquest sistema
perquè la baixa anirà en detriment de l’obra.

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions el ple pren coneixement de la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.

5.2 MODIFICACIÓ DE CRÈDIT PER TRANSFERÈNCIES DE CRÈDIT. EXPEDIENT 4/2018
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2018 s’han produït incidències que afecten al
pressupost general.
Vist l’article 40 del RD 500/1990, sobre transferències de crèdit, es proposa el següent acord:
Es proposa al Ple aprovar el següent acord:
Primer. Aprovar provisionalment l’expedient 4/2018 de modificacions de crèdit en el pressupost del
2018, segons el detall següent:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT
Origen dels fons
Partida

Descripció

Import

18 01 16101 22101
18 01 16210 22700
18 01 15311 21000
18 01 92000 22706
18 01 92000 22699
18 01 92000 22111

ACA. AIGUA
RECOLLIDA DE RESIDUS
CONSERVACIO REGS
ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS
DESPESES DIVERSES
SUBMINISTRAMENTS BRIGADA

12.500,00
2.000,00
2.000,00
9.000,00
5.500,00
5.000,00

TOTAL ORIGEN DELS FONS

36.000,00

Aplicació dels fons
Partida

Descripció

Import

18 01 33802 22609
18 01 32303 22103
18 01 32301 21200
18 01 34201 21200
18 01 33800 22609
18 01 32301 22110

ACTES CULTURALS
SUBMINISTRAMENTS INSTITUT ESCOLA
CONSERVACIÓ INSTITUT ESCOLA
CONSERVACIÓ POLIESPORTIU I PISTA
FESTES POPULARS
PRODUCTES DE NETEJA

11.000,00
5.000,00
7.000,00
7.000,00
4.000,00
2.000,00

TOTAL APLICACIO DELS FONS

36.000,00

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que les
persones interessades puguin presentar suggeriments i reclamacions en el termini de quinze dies,
tal com determina l'article 20 del RD 500/90. En el supòsit de no produir-se'n, s'entendrà
definitivament aprovat.
Intervencions
Sr. SABATER
Les modificacions que proposem venen derivades, per un costat, els subministres a l’escola, es
va espatllar la caldera, i també el consum de l’institut escola. Per altra banda, en temes de neteja
i també hi ha la factura del gas. Són dos factures de més de 3.000 euros, que hem de reclamar,
però primer hem de pagar

Sr. HUGAS
Està bé fer-ho avui, però tenim 2 consultes. Per una banda els 11.000 euros de festes populars,
hi ha un desajust de prop de 15.000 euros

Sr. SABATER
Vàrem ajustar molt el pressupost de la festa major. També teníem el sistema iniciat amb el conveni
amb el Mas Pi; i com aquest any no han col·laborat, va implicar haver de destinar-hi uns diners
que no hi comptàvem.

Sr. HUGAS
Que han costat els vespres sota el campanar. I una altra pregunta és que no hi ha diners pels recs,
i ho ha fet la Flora per una subvenció.

Sra. ROCA
Fèiem recs i camins ara separats. Li hem canviat la subvenció i li faltaven per justificar-la
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions el ple pren coneixement de la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.

6. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Com està el tema d’en Bombardó?
Sr. SABATER
Se li tornava a requerir per donar compliment als horaris i número de motos. A més ell publicita les
curses. Hem rebut queixes continues de veïns.
També explica que el mapa de capacitat acústica s’està fent de nou.
Sr. HUGAS
Com ha anat el judici dels veïns del Mas Pi
El SECRETARI li explica que el procediment principal, de reclamació de danys ha estat caducat
pel jutjat. Això implica que aquest cas d’entrada està guanyat, i que si volen hauran de tornar-ho a
plantejar davant hipotètics nous incompliments, però amb una posició de força limitada, doncs els
antecedents indicaran la feblesa de la part reclamant.
Sr. HUGAS

Com està funcionant el casal de jubilats
Sr. SABATER
Hi va haver eleccions i no hi va haver membres per formar la junta. Calia veure com es gestionava,
doncs calia gestionar la resta de la setmana. Escoltant-los a ells, si es deia un altre nom, potser
venia més gent. Nosaltres no podem pas contractar personal.
Sra. RIBAS
L’empresa que fa els balls, ells ho organitzaran i llavors se´ns posaran en contacte els serveis de
justícia per fer treball substitutori. Alguna persona estava al voltant d’aquí, varen pensar que era
interessant que si hi havia perfil indicat per ajudar, la quina, per obrir i tancar. Hi havia una noia
que cuidava gent gran i vindrà dos dies a la setmana. Fins a finals del 2019. Tenir una persona
que li semblava fer unes activitats i haguessin aprofitat per fer tallers i obrir i tancar. A últim moment
s’ha tirat enrere, però la intenció és aquesta. Activitats com per exemple el taller de memòria.
Sr. SABATER
S’ha inventariat el material, i és de l’Ajuntament. Els diners els tenim a l’Ajuntament. No hi ha servei
però si màquines. Es va oferir a algun membre de la junta perquè aquests primers mesos seran
complicats. I hi volem posar alarma i T.V
Sr. HUGAS
Ens costava diners la calefacció, però ells hi posaven diners.
Sr. SABATER
L’associació ho gestiona i els hi cobra a ells.
El material si que el portaven. És complicat perquè fa molts anys que ho feien. Cada vegada tenien
menys socis. Ara ho volem explicar a tots els socis i enviar una carta.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i essent les 9 de la nit i vint
minuts, 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

