ACTA NÚM. 05/14
Data: 2 de desembre 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 Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A les 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan passen 10 minuts de les 9 del vespre
Verges, 2 de desembre de 2014
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària, quan són les 9 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 INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES PER
TAL DE SUPRIMIR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ.

Atès el projecte tècnic de les obres de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir
barreres arquitectòniques i millorar la distribució, redactat, redactat per l’arquitecta Maria Frigola
Butiña i que té un pressupost de 89.800,63 euros.
Atès que aquesta actuació figura inclosa al programa Específic de la Diputació de Girona del Pla
únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’any 2013-2016.
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals de Catalunya.

Tot seguit, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar inicialment el projecte tècnic de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució, redactat, redactat per l’arquitecta Maria
Frigola Butiña i que té un pressupost de 89.800,63 euros d’acord amb les condicions dels
informes emesos per l’arquitecta assessora municipal senyora Sandra Fernández Soteras i
l’enginyer assessor municipal senyor Bartomeu Torrens Ferrer.
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils, en el
tauler d’anuncis i a la web municipal, al BOP i a un diari provincial.
Tercer. Sol·licitar informe als Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura.
Tot seguit, sense intervencions, se sotmet a votació l’Aprovació Inicial del projecte de reforma de
l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució, la
qual resulta aprovada per UNANIMITAT.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan passen deu minuts de
les 9 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

Miquel Coma Tarrés

