ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE DATA 28 DE JUNY DE 2011
D’APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.
Data : 28 de juny de 2011.
Hora inici: ¾ de 9 del vespre
Hora finalització: quan passen 5 minuts de les 9 del vespre
Lloc de celebració: Sala de Plens de l’Ajuntament de Verges.
ASSISTENTS:
Alcaldessa:
Senyora Marta Payeró Torró
Regidors:
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyor Lluís Joanmiquel Isern
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Narcís Matas Ferrer
Senyor Albert Tubert Vilà
Excusen la seva absència:
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Secretària de la Corporació:
Senyora Sandra Pinos Martínez.
PRIMER.- PRESA DE POSSESSIÓ SR. NARCÍS MATAS FERRER, REGIDOR AJUNTAMENT
DE VERGES.
El passat 11 de juny de 2011 es va procedir a constituir l’Ajuntament de Verges, el Sr. Narcís
Matas Ferrer va excusar la seva absència per malaltia, és per això que no va poder prendre
possessió del càrrec com a regidor, és per això que en aquesta sessió es procedeix als efectes
previstos per l’article 108.8 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral
General, a donar lectura a la fórmula reglamentària prevista pel Reial Decret 707/1979, de 5
d’abril, la qual diu textualment:
Jureu o prometeu , per la vostra consciència i honor, complir fidelment el càrrec de
regidor d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la
Constitució com a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
El Sr. Matas Ferrer respon: “Sí, ho prometo per imperatiu legal”.
La Sra. alcaldessa li dóna la benvinguda.
SEGON.- PROPOSTA DE L’ALCALDIA PER L’APROVACIÓ DEL CARTIPÀS MUNICIPAL.
Per part de l’alcaldessa es donar lectura de la següent proposta:
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“Un cop s’han celebrat les eleccions locals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament el passat 11 de juny, és necessari procedir, d’acord amb la legislació vigent, a la
celebració de la present sessió extraordinària del Ple de la Corporació per tal de resoldre els
següents punts:
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Periodicitat de sessions del Ple.
Nomenament de representats de la Corporació als òrgans col·legiats que siguin de la
competència del Ple.
Coneixement de les resolucions de l’alcaldessa en matèria de nomenaments dels tinents
d’alcalde, membres de la Junta de Govern, així com de les delegacions que l’alcaldessa
estimi oportú conferir.

Fonaments de Dret:
Articles 13, 38, 44.4, 46.1, 78.1 i 126.b) del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament i règim jurídic de les Entitats Locals.
Articles 20 i 46.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Article 48 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local de Catalunya.
Per tot això l’alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de Verges proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents acords:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament de Verges, se celebrarà en sessió ordinària, amb una periodicitat
trimestral, establint que les sessions ordinàries del Ple de la Corporació es faran el quart dilluns
no festiu de cada trimestre a les 9 del vespre a la Sala de Sessions de l’Ajuntament; sens
perjudici de les sessions extraordinàries que s’estimi oportú de convocar.
Segon.- L’existència de la Junta de Govern Local i establir que les sessions ordinàries de la
Junta de Govern es faran el tercer dilluns no festiu, a 2/4 de 9 del vespre, amb una periodicitat
mensual, a la Sala de Sessions d’aquest Ajuntament.
Tercer.- L’existència de la Comissió Informativa; i establir que les sessions ordinàries de la
Comissió Informativa es faran cada tercer dilluns abans del ple de cada trimestre, a 2/4 de 10 a
la Sala de Sessions de l’Ajuntament.
Quart.- Facultar la Sra. alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions dels òrgans
col·legiats i convocar-les per a dia diferent a l’anteriorment prescrit per causes justificades
degudament exposades al Decret de suspensió, així com per avançar o posposar la seva
celebració, dins de la mateixa setmana de la seva celebració quan el dia fixat sigui festiu.
Cinquè.- Nomenar, com a representants de la Corporació en òrgans col·legiats, els següents
regidors; i enviar certificació dels presents acords a les mateixes :
1. Representant municipal al Consorci Alba-Ter: Sra. Marta Payeró Torró.
2. Representant municipal al Consorci del Govern Territorial de Salut del Baix
Empordà: Sr Cosme Hugas Domingo.
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3. Representant municipal al Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient: Sra.

Marta Payeró Torró.

4. Representant municipal al Consell Escolar de l’Institut Escola Francesc Cambó:

Sr. Cosme Hugas Domingo.

5. Representant municipal al Consell de participació de la llar d’infants municipal:

Sr Cosme Hugas Domingo

Sisè.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes:
1. Sra. Marta Payeró Torró, pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM)
2. Sra Susagna Mustera Garrofa pel Grup Municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya – ACORD MUNICIPAL (Esquerra-AM)
3. Sr. Albert Tubert Vila, pel Grup Municipal de Convergència i Unió.
Setè.- Aprovar les següents retribucions per assistència a òrgans col·legiats:
1. Per assistència a una sessió de Ple, Comissió Informativa o Comissió Especial
de Comptes: 15,00 €.
2. Per assistència a la Junta de Govern Local: 50,00 €.
Vuitè.- Publicar al Butlletí Oficial de la Província l’adopció dels presents acords
La Sra. alcaldessa demana als regidors si els hi sembla bé aquesta organització.
El Sr. Matas respon que a la pràctica l’opinió de l’oposició no compta, perquè l’equip de govern
acaba posant el dia que vol.
El Sr Josep Maria Estévez demana que li passem per correu electrònic.
Es passa a votació de la proposta, que queda aprovada amb el vot favorable dels Srs. Marta
Payeró Torró, Cosme Hugas Domingo, Susagna Mustera Garrofa i Lluís Joanmiquel Isern.
Els Srs. Narcís Matas Ferrer, Josep Maria Estévez Sarrote i Albert Tubert Vilà hi voten en contra.
Seguidament, l’alcaldessa procedeix a donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 98, 99, 100 i
101, de 23 de juny de 2011 dictats en matèria de nomenament de tinents d’alcalde, atribució de
delegacions, i creació, composició i funcions de la Junta de Govern Local i de la Comissió
Informativa.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 98/2011, de 23 de juny de 2011.
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en
particular, a la constitució de la Junta de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització
que l’article 4.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, reconeix
a aquesta Corporació.
Fonaments de dret:
Articles 20, 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei
Municipal i de Règim Local.
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Articles 38, 44, 46 i 112 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la citada
legislació RESOLC,
Primer.- Constituir la Junta de Govern, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori;
condicionat a l’acord de creació que es dugui a terme pel plenari municipal; el qual quedarà
integrada pels següents membres:
Presidenta: alcaldessa, Sra. Marta Payeró Torró.
Vocals:
1r tinent d’alcalde: Sr. Cosme Hugas Domingo, regidor d’Ensenyament i Atenció a les
Persones
2n tinent d’alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch, regidor de Cultura, Joventut i Esports
3r tinent d’alcaldessa: Sra. Susagna Mustera Garrofa, regidora de Promoció Econòmica
Convidat: Sr. Lluís Joanmiquel Isern, regidor d’Ordenació Municipal
Segon.- La Junta de Govern Local celebrarà les seves sessions el 3r dilluns no festius de cada
mes, a 2/4 de 9 del vespre, a les dependències d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Facultar la Sra. alcaldessa per suspendre la celebració de les sessions de la Junta de
Govern Local i convocar-les per un altre dia diferent al prescrit anteriorment, per causes
justificades degudament exposades al Decret de suspensió, així com per avançar o posposar la
seva celebració, dins la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia fixat sigui festiu.
Quart.- La Junta de Govern, la competència bàsica de la qual és prestar assistència i
assessorament a aquesta alcaldia en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació
d’aquesta, les competències de gestió i resolució envers les següents matèries:
En matèria d’obres i urbanisme:
Les aprovacions dels instruments de planejament de desenvolupament del planejament general
no expressament atribuïdes al Ple, així com la dels instruments de gestió urbanística i dels
projectes d’urbanització.
L’aprovació dels projectes d’obres i de serveis quan sigui competent per la seva contractació o
concessió i estiguin previstos en el pressupost.
L’atorgament de les llicències, llevat que les lleis sectorials ho atribueixin expressament al Ple o
a la Junta de Govern Local.
En matèria d’activitats classificades:
Atorgament de llicències ambientals, tret que les lleis sectorials els atribueixin a altres òrgans.
En matèria de personal:
Aprovar l’oferta de treball públic d’acord amb el Pressupost i la plantilla aprovats pel Pressupost i
la plantilla aprovats pel Ple, aprovar les bases de les proves per la selecció del personal i pels
concursos de provisió de llocs de treball i distribuir les retribucions complementàries que no
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siguin fixes i periòdiques.
En matèria d’Hisenda:
El desenvolupament de la gestió econòmica d’acord amb el pressupost aprovat, disposar les
despeses dins els límits de la seva competència, ordenar pagaments i retre comptes; tot allò de
conformitat amb el disposat amb la legislació relativa a les hisendes locals.
Les contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels
recursos ordinaris del Pressupost ni, en qualsevol cas, els sis milions d’euros incloses les de
caràcter plurianual, quan la seva durada no sigui superior a quatre anys, sempre que l’import
acumulat de totes les seves anualitats no superior ni el percentatge indicat, referit als recursos
ordinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia assenyalada.
L’adquisició de béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del
pressupost ni els tres milions d’euros, així com l’alienació del patrimoni que no superi el
percentatge ni la quantia indicats en els següents supòsits:
- La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost.
- La de béns mobles, tret els declarats de valor històric o artístic l’alienació de la qual no es
trobi prevista en el pressupost.
En matèria processal:
Sancionar les faltes de desobediències a la seva autoritat o per infracció de les ordenances
municipals, llevat dels casos en què tal facultat s’atribueixi a altres òrgans.
Sisè.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercir per la Junta de Govern en els termes i dins
dels límits d’aquesta delegació, no essent susceptibles de ser delegades a cap altre òrgan.
Els acords que s’adoptin per delegació seran immediatament executius i presumptament
legítims.
Setè.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats pel seu coneixement i efectes.
Vuitè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Novè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui en
virtut del que estableix la legislació vigent aplicable.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 99/2011, de 23 de juny de 2011.
Un cop celebrades les eleccions locals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en
particular pel que es refereix a la designació dels tinents d’alcalde.
D’acord amb la normativa aplicable els tinents d’alcalde seran lliurement nomenats i cessats per
l’alcaldessa d’entre els membres de la Junta de Govern.
Considerant que aquesta Alcaldia, en ús de les competències que li atorga la legislació vigent,
amb data de 14 de juny de 2011 ha procedit a la designació dels membres de la Junta de Govern
mitjançant Decret número 98/2011.
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Fonaments de Dret:
Article 21.2 i 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local.
Article 22 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de
les Disposicions Legals vigents en matèria de Règim Local.
Articles 46 a 48 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la que s’aprova el
Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la citada
legislació RESOLC,
Primer.- Nomenar tinents d’alcalde d’aquest Ajuntament, amb efectes del dia d’avui, als regidors
membres de la Junta de Govern a que a continuació es relacionen:
Primer tinent d’alcalde: Sr. Cosme Hugas Domingo
Segon tinent d’alcalde: Sr. Ignasi Sabater Poch
Tercera tinent d’alcaldessa: Sra. Susagna Mustera Garrofa
Segon.- A aquests efectes, quan aquesta Alcaldia hagi d’absentar-se del terme municipal,
establirà, mitjançant Decret, la durada de la seva absència, designant al tinent d’alcalde que hagi
d’assumir les seves competències.
De no conferir-se aquesta designació de forma expressa, aquesta Alcaldia serà substituïda pel 1r
tinent d’alcalde i, en el seu defecte, per qualsevol dels altres tinents d’alcalde que hi hagi, que
hauran de donar compte a la resta de la Corporació, sense que durant el mateix dia pugui actuar
com alcalde/essa accidental més d’un d’ells.
Tercer.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Donar compte al Ple de l’adopció del present acord en la propera sessió extraordinària
del Ple de la Corporació.
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 100/2011, de 23 de juny de 2011.
Un cop celebrades les eleccions locals el passat 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal.
D’acord amb la normativa aplicable es poden efectuar delegacions genèriques que es referiran a
una o vàries àrees o matèries determinades.
Normativa aplicable:
Article 43 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, per la que s’aprova el Reglament
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la citada
legislació RESOLC,
Primer.- Efectuar la següent distribució en Àrees de l’Ajuntament, a partir de les següents
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delegacions a favor dels següents regidors:
Alcaldia: Sra. Marta Payeró Torró, responsable d’obres públiques
1r tinent d’alcalde: Sr. Cosme Hugas Domingo, regidor d’Ensenyament i Atenció a les
Persones
2n tinent d’alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch, regidor de Cultura, Joventut i Esports
3r tinent d’alcaldessa: Sra. Susagna Mustera Garrofa, regidora de Promoció Econòmica
Sr. Lluís Joanmiquel Isern, regidor d’Ordenació Municipal
Segon.- Les esmentades delegacions comprenen la facultat de dirigir els serveis corresponents i
les de gestió i execució dels acords adoptats, reservant-se l’alcaldessa, la Junta de Govern Local
o el Ple, en atenció de les respectives competències les facultats de resolució mitjançant actes
administratius que afectin a tercers.
Tercer.- Nomenar com a tresorera de la Corporació a la Sra. Susagna Mustera Garrofa, en tant
que regidora de promoció econòmica que engloba la matèria d’hisenda local.
Quart.- Publicar l’esmentat acord al Butlletí Oficial de la Província.
Cinquè.- Donar compte al Ple de l’esmentat acord, en la propera sessió extraordinària que se
celebri.”
DECRET D’ALCALDIA NÚM. 101/2011, de 23 de juny de 2011.
Un cop celebrades les eleccions locals el passat dia 22 de maig de 2011 i constituït el nou
Ajuntament, resulta necessari procedir a l’establiment de la nova organització municipal, en
particular, a la constitució de la Junta de Govern, en exercici de la potestat d’autoorganització
que l’article 4.2.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, reconeix
a aquesta Corporació.
Fonaments de dret:
Articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local.
Per tot allò exposat, aquesta Alcaldia en ús de les atribucions que em confereix la citada
legislació RESOLC,
Primer.- Constituir la Comissió Informativa òrgan col·legiat municipal de caràcter consultiu,
essent la seva funció l’estudi, informe o consulta dels assumptes que han de ser sotmesos a
decisió del Ple, així com el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local;
condicionat a l’acord de creació que es dugui a terme pel plenari municipal.
I que quedarà integrada pels següents membres:
Presidenta: alcaldessa, Sra. Marta Payeró Torró.
Senyor Cosme Hugas Domingo
Senyor Ignasi Sabater Poch
Senyora Susagna Mustera Garrofa
Senyor Lluís Joanmiquel Isern
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Senyor Josep Maria Estévez Sarrote
Senyor Albert Tubert Vilà
Senyor Narcís Matas Ferrer
El Senyor Jacint Lluís Romero Manera
Segon.- La Comissió Informativa celebrarà les seves sessions el 3r dilluns no festius abans del
ple de cada trimestre, a 2/4 de 10 del vespre, a les dependències d’aquest Ajuntament.
Tercer.- Facultar a la Sra. alcaldessa per a suspendre la celebració de les sessions de la
Comissió Informativa i convocar-les per un dia diferent al prescrit anteriorment, per causes
justificades degudament exposades al Decret de suspensió, així com per a avançar-ne o
posposar-ne la seva celebració, dins de la mateixa setmana de la seva celebració, quan el dia
fixat sigui festiu.
Quart.- Comunicar aquesta resolució a tots els regidors afectats pel seu coneixement i efectes.
Cinquè.- Publicar aquesta resolució en el Butlletí Oficial de la Província.
Sisè.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució a la sessió extraordinària que es convoqui en
virtut del que estableix la legislació vigent aplicable.
Per últim, per part de l’alcaldessa de Verges, es dóna compte de la constitució dels grups polítics
i dels seus integrants i portaveus:
Grup municipal de CIU per Verges, que mitjançant escrit RE número 936, de data 15 de juny de
2011, es posa de manifest que:
“Volem constituir el grup municipal CIU a l’Ajuntament de Verges que consta de:
President: Josep Maria Estévez Sarrote
Portaveu: Jacint Lluís Romero Manera
Regidor: Narcís Matas Ferrer
Regidor: Albert Tubert Vila
Com a membre de la Comissió Especial de Comptes serà el regidor Sr. Albert Tubert Vila. ”
No havent més assumptes a tractar, a l’hora dalt indicada, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió de la
qual com a secretària n’estenc aquesta acta. Jo, la secretària, en dono fe.
Vist i plau
L’alcaldessa,

La secretària,

Marta Payeró Torró

Sandra Pinos Martínez
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