PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 01/15
Data: 23 de març de 2015
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: A 2/4 de 10 de la nit.
Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
Decrets d’alcaldia. Coneixement.
Pròrroga del contracte de gestió de la llar d’infants.
Aprovació dels models de declaració d’interessos, béns i activitats.
Donar compte de la liquidació del pressupost 2014.
Aprovació definitiva del projecte “Reforma de l’Ajuntament de Verges per suprimir barreres
arquitectòniques i millorar la distribució”.
7. Modificació Estatuts Consorci Localret
8. Proposicions urgents
9. Precs i preguntes.

Verges, 16 de març de 2015
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, i sota la presidència de l’alcaldessa, Sra. Marta Payeró
Torró, es reuneixen les persones relacionades anteriorment, per celebrar una Comissió Informativa
prèvia al Ple.
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’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent a l’anterior Ple ordinari celebrat el
dia 22 de desembre de 2014.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
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 compte dels
següents decrets: del 277 de 9 de desembre de 2014 al 41 de 13 de març de 2015.
3. PRÒRROGA DEL CONTRACTE DE GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
Atès que en data 8 d’octubre de 2010 es va formalitzar entre l’Ajuntament de Verges i l’associació
cultural i educativa Bombolles el contracte administratiu de la gestió del servei públic de la llar
d’infants de Verges
Atès que segons la clàusula vuitena del plec de clausules administratives particulars rector del
contracte, la durada d’aquest és de dos any, prorrogable de manera expressa d’any en any, fins a un
màxim de sis anys de durada del contracte
Atesa la conveniència de prorrogar el contracte amb l’associació cultural i educativa Bombolles per la
gestió del servei públic de la llar municipal d’infants de Verges
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la PRÒRROGA per un any del contracte de gestió de servei públic de la llar
d’infants de Verges amb l’ associació cultural i educativa Bombolles
Segon.- Notificar el present acord a l’entitat concessionària i facultar l’alcaldia per quantes gestions
siguin menester per l’execució del present acord.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.

4. APROVACIÓ DELS MODELS DE DECLARACIÓ D’INTERESSOS, BÉNS I ACTIVITATS
Vistos els models de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que proporcionin
o puguin proporcionar ingressos econòmics així com la declaració de béns patrimonials
Vist el que disposa l’article 75.7 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, de Bases del Règim Local, en la
redacció donada pel Reial Decret Legislatiu 2/2008, de 20 de juny, pel que s’aprova el Text Refòs de
la Llei del Sòl, en el sentit que “tals declaracions, en els models aprovats pels plens respectius, es
portaran a terme abans de la presa de possessió, amb ocasió del cessament i al final del mandat,
així com quant es modifiquin les circumstàncies de fet”
Vist el que disposa la Llei 19/2013, de 9 de desembre , de transparència, accés a la informació i bon
govern que estableix els compromisos de publicitat activa així com la la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació i bon govern, d’aplicació als ajuntaments, en
ambdues lleis, pel que es refereix a aquesta qüestió, al desembre de 2015.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
APROVAR els models de declaració sobre causes de possible incompatibilitat i activitats que
proporcionin o puguin proporcionar ingressos econòmics així com la declaració de bens patrimonials
pels membres de l’Ajuntament de Verges
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
5. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2014
Vist l’expedient de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici de 2014.
Atès l’informe de la secretaria-intervenció de 10 de febrer de 2015.
Atès el decret d’alcaldia núm. 23/2015, de 9 de febrer de 2015
En base a allò que preveuen els articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següents del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament
corresponent a l’exercici 2014. El resultat pressupostari de l’exercici 2014 ha estat de 94.156,53
euros, i el romanent de tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de 2014 és de
186.940,67 euros.

Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els fitxers de la liquidació del
pressupost.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
6. APROVACIÓ DEFITINIVA DEL PROJECTE “REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES
PER SUPRIMIR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ”
Vist el nou projecte tècnic de les obres de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir
barreres arquitectòniques i millorar la distribució, redactat per l’arquitecta Maria Frigola Butiña
Atès que amb data 2 de desembre de 2014 el Ple de l’Ajuntament va aprovar el projecte inicialment.
Atès que amb data 9 de març de 2015 s’ha rebut de la Comissió Territorial de Patrimoni Cultural de
Girona del Departament de Cultura informe favorable no vinculant.
Atès que el projecte ha estat sotmès a informació pública durant el termini de trenta dies hàbils en el
tauler d’anuncis, a la web municipal, al BOP i al Punt diari sense que s’hagin produït al·legacions.
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.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament el projecte tècnic de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució, 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 i el Departament de Cultura.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
7. RENUNCIAR ADHESIÓ CONSORCI LOCALRET
Atès que aquest consistori no valora la necessitat d’estar adherit al Consorci Localret.
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Renunciar a l’adhesió d’aquest consistori al Consorci Localret amb efectes 2016.

Segon.- Trametre aquest acord al consorci Localret.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
8. PROPOSTES URGENTS
8.1 ADHESIÓ A L’ACORD COMÚ DE CONDICIONS PER ALS EMPLEATS PÚBLICS DELS ENS
LOCALS DE CATALUYA DE MENYS DE 20.000 HABITANTS.
Vista l’adhesió a l’acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya
de menys de 20.000 habitants.
Vist la conformitat dels treballadors de l’Ajuntament de Verges a través d’un manifest de data 20 de
març de 2015 subscrit unànimement.
Fonaments de dret
1. L’article 8 de la Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical (LOLS), estableix que les

seccions sindicals dels sindicats més representatius i dels que tinguin representació en els
òrgans de representació que s’estableixin en les Administracions públiques tindran, entre d’altres
drets, el de la negociació col·lectiva, en els termes establerts en la seva legislació específica.

2. Per la seva banda, l’article 31 de l’EBEP, estableix que els empleats públics tenen dret a la

negociació col·lectiva, representació i participació institucional per a la determinació de les seves
condicions de treball. Per negociació col·lectiva, als efectes d’aquesta Llei, s’entén el dret a
negociar la determinació de les condicions de treball dels empleats de l’Administració Pública.

3. L’article 32 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva, representació i participació dels

empleats públics amb contracte laboral es regirà per la legislació laboral, sens perjudici dels
preceptes d’aquest capítol que expressament els hi són d’aplicació.

4. L’article 33 de l’EBEP estableix que la negociació col·lectiva de condicions de treball dels

funcionaris públics estarà subjecta als principis de legalitat, cobertura pressupostària,
obligatorietat, bona fe negocial, publicitat i transparència, i es durà a terme mitjançant l’exercici
de la capacitat representativa reconeguda a les organitzacions sindicals en els articles 6.3.c); 7.1
i 7.2 de la Llei orgànica de llibertat sindical i, també, d’acord amb el que estableix el capítol IV del
títol III de l’EBEP.

5. Per dur a terme la negociació de les condicions de treball es constituiran Meses de Negociació

en què estaran legitimats per ser-hi presents, per una banda, els representants de
l’Administració Pública corresponent i, per l’altra, les organitzacions sindicals més
representatives a nivell estatal, les organitzacions sindicals més representatives de Comunitat
Autònoma, així com els sindicats que hagin obtingut el 10 per 100 o més dels representants en
les eleccions per a delegats i Juntes de Personal, en les unitats electorals compreses en l’àmbit
específic de la seva constitució.

6. Ara bé, en el cas que aquí ens ocupa s’ha procedit a la negociació i fixació de les condicions

comunes d’ocupació dels empleats públics de l’Ajuntament de .... per mitjà de l’adhesió a l’Acord

comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de Catalunya de menys de 20.000
habitants (2015-2017), acordat per l’Associació Catalana de Municipis de Catalunya, la
Federació de Municipis de Catalunya, per Comissions Obreres de Catalunya i per la Unió
General de Treballadors de Catalunya el 19 de desembre de 2014. Tal i com permet l’article 34.2
de l’EBEP. Doncs, aquest article reconeix la legitimació negocial de les associacions de
municipis per tal què puguin negociar col·lectivament acords de condicions de funcionaris
públics, als quals puguin adherir-se els municipis amb caràcter previ o de forma successiva a la
seva negociació.
7. L’article 37 de l’EBEP fixa les matèries objecte de negociació, amb el límit corresponent a les

competències de cada Administració Pública i amb l’abast que legalment procedeixi en cada cas.
Aquest precepte fixa també les matèries excloses de l’obligatorietat de la negociació en el seu
apartat segon.

8. L’article 38 de l’EBEP estableix que en el si de les Meses de Negociació corresponents, els

representants de les Administracions Públiques podran concertar Pactes i Acords amb la
representació de les organitzacions sindicals legitimades a aquests efectes, per a la
determinació de condicions de treball dels funcionaris d’aquestes Administracions.

Aquest article també determina que els Pactes es duran a terme sobre matèries que
corresponguin estrictament a l’àmbit competencial de l’òrgan administratiu que el subscrigui i,
s’aplicaran directament al personal de l’àmbit corresponent. Que els Acords es duran a terme
sobre matèries competencials dels òrgans de govern de les Administracions Públiques. Per a la
seva validesa i eficàcia serà necessària la seva aprovació expressa i formal per part d’aquests
òrgans. Quant aquests Acords hagin estat ratificats i afectin a temes que puguin ser decidits de
manera definitiva pels òrgans de govern, el contingut d’aquests serà directament aplicable al
personal inclòs en el seu àmbit d’aplicació, sens perjudici que, a efectes formals, es requereixi la
modificació o derogació, en el seu cas, de la normativa reglamentària corresponent.
9. En el cas que aquí ens ocupa, l’abast i el contingut de les matèries objecte de negociació

impliquen que la seva aprovació estigui supeditada a l’acord exprés del Ple municipal, per la qual
cosa l’Acord concertat requerirà de la seva aprovació expressa per tal que adquireixi plena
validesa i eficàcia.

10. El contingut de l’Acord respecta els límits establerts legalment en matèria de negociació de les

condicions de treball dels empleats públics.

11. L’acord d’adhesió a l’Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de

Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017) un cop aprovat i signat, s’ha de remetre a
l’oficina pública a què fa referència la LOLS i serà immediatament publicat en el diari oficial
corresponent, d’acord amb el que estableix l’article 1 del Reial Decret 1040/1981, de 22 de maig,
sobre registre i dipòsit de convenis col·lectius de treball. Per tant, caldrà trametre a la Delegació
territorial del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya el text de l’acord d’adhesió
per a la seva posterior publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

12. S’ha emès el corresponent informe respecte de la fiscalització interna des d’un punt de vista de

gestió pressupostària, econòmica i sostenibilitat financera de l’Acord regulador de condicions de
treball.

Tenint en compte que la competència per aprovar l’adhesió a l’Acord ....2015-2017 és del Ple, tal i
com disposen la legislació bàsica de règim local, l’EBEP i l’article 175 del Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic dels ens locals, s’ha informat favorablement i dictaminat per part de la

Comissió Informativa corresponent, abans del seu sotmetiment al Ple municipal, i es proposa
l’adopció dels següents
Es proposa al ple l’adopció dels següents acords:
Primer. Aprovar l’adhesió a l’ Acord comú de condicions per als empleats públics dels ens locals de
Catalunya de menys de 20.000 habitants (2015-2017), conforme es manifesta en l'acta final de la
Mesa general de negociació dels empleats públics del dia 20 de març de 2015.
Segon. Indicar que aquest acord d’adhesió entrarà en vigor l'endemà de la seva aprovació pel Ple
de l'Ajuntament de Verges amb independència de les adequacions organitzatives i singulars que
sigui necessari establir per fer efectiu el seu contingut.
Tercer. Trametre còpia d’aquest acord així com de tota la documentació complementària al
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, als efectes de la seva inscripció i publicació, i
a la Comissió Paritària General de Seguiment de l’Acord comú per a què tingui seu coneixement de
l’adhesió en compliment de l’establert a l’article 4 de l’Acord comú.
Quart. Notificar aquest acord als representants sindicals.
Cinquè. Publicar aquest acord per a coneixement general en el tauler municipal d’edictes i en el
portal de transparència, per al coneixement general.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
9. PRECS I PREGUNTES
No n’hi ha.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les deu de la nit, la
Sra. alcaldessa aixeca la sessió, de la qual se n’estén aquesta acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcaldessa,

El secretari

Marta Payeró Torró

Miquel Coma Tarrés

