PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 04/14
Data: 29 de setembre 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 2/4 i 5 de 9 del vespre
Hora d’acabament de la sessió: quan falten 5 minuts per les 9 de la nit

Ordre del dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Aprovació de l’acta de la sessió anterior
Decrets d’alcaldia
Donar compte de l’aprovació definitiva del PAES
Aprovació del calendari de festes locals per 2015
Aprovació definitiva Compte General
Aprovació cessió a precari del pis sobre escola
Assumptes urgents
Precs i preguntes

Verges, 29 de setembre de 2014
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 un Ple Ordianri.
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:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Es proposa aprovar les següents actes
- Ple ordinari de data 30 de desembre de 2013.
- Plens extraordinaris de dates 6 de març de 2014, 28 d’abril de 2014 i 22 de setembre de 2014.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
2. DECRETS D’ALCALDIA
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 266 de 19 de desembre de 2013 al 207 de 16 de setembre de 2014.
3. DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PAES.
Vist l’edicte d’aprovació de les bases de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als ajuntaments
de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes i/o els ajuntaments que hagin aprovat
definitivament un pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui d’àmbit municipal o d’un
abast territorial més ampli, publicat en el BOP de Girona de 27 de desembre de 2012.
Vist l’edicte sobre l’aprovació de la convocatòria de la campanya “Del pla a l’acció”, dirigida als
ajuntaments de la demarcació de Girona signataris del Pacte d’Alcaldes i/o els ajuntaments que
hagin aprovat definitivament un pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS), ja sigui d’àmbit
municipal o d’un abast territorial més ampli, publicat en el BOP de Girona de 14 de gener de
2013.
Vist el projecte de PAES redactat pel Consell Comarcal del Baix Empordà.
Atès que el PAES es va aprovar inicialment pel Ple de l’Ajuntament en sessió de 6 de març de
2014.
Atès que s’ha sotmès a informació pública i s’ha sol·licitat informe als organismes afectats per
raó de les seves competències. Sense que s’hagi presentat al·legacions ni observacions al
mateix, entenent-se per tant, per disposició legal, aprovat de forma definitiva
Per l’exposat es dóna compte al ple de l’aprovació definitiva del Pla d’Acció de l’Energia
Sostenible de l’Ajuntament de Verges.
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4. APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PEL 2015
Atesos els articles 37.2. de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2015.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2015, els següents
dies:
• Dimarts de Carnaval (17 de febrer) i Dijous Sant (2 d’abril)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL COMPTE GENERAL
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2013, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2013 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 11 d’agost de
2014. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 157, de data
19 d’agost de 2014, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
Vistos els articles 189 a 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals; la Instrucció de
comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació amb la
tramitació i el contingut.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2013,
integrats pels següents estats bàsics:
- Balanç de situació
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost
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- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats
- Resultat pressupostari
- Romanent líquid de tresoreria
- Estat de tresoreria
Segon.- Trametre els mateixos a la Sindicatura de Comptes de Catalunya pels canals telemàtics
pertinents
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
6. APROVACIÓ CESSIÓ A PRECARI DEL PIS SOBRE L’ESCOLA
Aquest Ajuntament ha tramitat expedient per a la cessió en precari del bé municipal patrimonial
conegut com a segona planta, pis B, dels antics pisos dels mestres, a l’entitat Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, per a destinar-lo a centre d’ensenyament de
l’Institut-Escola de Verges, com a conseqüència de la sol·licitud formulada en aquest sentit, per
la referida entitat.
La proposta per a l'adjudicació directa de la cessió en precari, ha estat sotmesa a la preceptiva
informació pública, sense que s’hagi formulat cap al·legació.
S’ha acreditat a l'expedient el caràcter patrimonial del bé, la seva valoració tècnica, l’oportunitat i
conveniència de la cessió, l’absència d’ànim de lucre de l’entitat sol·licitant, el caràcter local i
d’utilitat pública dels interessos a satisfer amb la cessió i les peculiaritats que justifiquen
l’adjudicació directa.
Vist el que disposen els articles 72 a 76 del decret 336/1988 pel que s’aprova el reglament de
patrimoni dels ens locals
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
Primer.- CEDIR en precari a l’entitat Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, el bé patrimonial conegut com a segona planta, pis B, dels antics pisos dels mestres
per a destinar-lo a centre d’ensenyament de l’Institut-Escola de Verges, amb plena subjecció al
que disposen els articles 75 i 76 del Reglament de patrimoni dels ens locals, en especial i de
forma explícita que el precarista no resta en situació de dependència respecte l’ajuntament i que
l’ús del bé és gratuït i merament tolerat.
Segon.- Comunicar-ho al Departament d’Ensenyament
Tercer.- Facultar la Sra. Alcaldessa per la signatura de quants documents siguin menester per
l’execució del present acord, en concret el document administratiu de formalització de la cessió,
si així es requerís.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
4

7. ASSUMPTES URGENTS
7.1 ADDENDA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT I L’AJUNTAMENT DE VERGES PER AL PROJECTE SINGULAR “AIXÒ
SÍ” D’ATENCIÓ EDUCATIVA A LA DIVERSITAT DE L’ALUMNAT D’EDUCACIÓ
SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI EN EL MARC DELS PROGRAMES DE DIVERSIFICACIÓ
CURRICULAR.
Atès que el 19 de novembre de 2012 es va signar el conveni de col·laboració entre el
Departament d’Ensenyament i l’Ajuntament de Verges per al projecte Singular “Això sí” d’atenció
educativa a la diversitat de l’alumnat d’educació secundària obligatòria de l’Institut Escola
Francesc Cambó i Batlle.
Atès que aquest conveni es va signar pels cursos acadèmics 2012/13 i 2013/14.
Atès que tant el Departament d’Ensenyament com l’Ajuntament de Verges valoren positivament
el funcionament d’aquest projecte.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Verges en matèria d’atenció educativa a la diversitat
de l’alumnat d’ensenyament secundari obligatori, a través del projecte Singular “Això sí”, per als
cursos acadèmics 2014/15 i 2015/16.
Segon.- Trametre aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
7.2 ADHESIÓ AL PACTE DE LA COMARCA DEL BAIX EMPORDÀ PEL DRET A DECIDIR
La nació catalana es va constituir al llarg de molts segles a través dels quals es van anar creant
les seves característiques nacionals distintives, que avui són compartides per diversos territoris.
En el cas concret de Catalunya l’esforç per preservar aquelles característiques ha estat constant.
Tenint en compte només el segle XX trobaríem mostres molt nombroses d’aquell esforç,
especialment durant el franquisme i els anys posteriors. Més tard, la necessitat d’ampliar
l’autonomia limitada aconseguida l’any 1979 va comportar la redacció d’un nou Estatut, que va
ser aprovat en referèndum del poble català el 2006. Però quatre anys després el Tribunal
Constitucional es va oposar a la voluntat popular dictant una sentència que eliminava aspectes
fonamentals de l’Estatut aprovat. Aquesta imposició va donar origen a la multitudinària
manifestació del 10 de juliol de 2010, a les consultes populars sobre la independència que va
tenir lloc a tot Catalunya entre 2010 i 2012, a la multitudinària manifestació de l’11 de setembre
de 2012 i a l’extraordinària Via Catalana per la Independència de 2013.
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Característica bàsica d’aquestes grans mobilitzacions ha estat el seu caràcter transversal i no
partidista i l’impuls fonamental que hi a donat la societat civil. D’altra banda la reivindicació
essencial d’aquelles amplíssimes mobilitzacions ciutadanes és la voluntat generalitzada que els
catalans puguem exercir el nostre dret de decidir, de manera absolutament democràtica i
pacífica, com qualsevol altra nació del món. Exercint aquest dret els ciutadans hem de poder
expressar lliurement quina relació volem mantenir amb l’Estat Espanyol o amb la Unió Europea,
per exemple, fins a arribar a constituir un Estat Independent, si així ho vol la majoria dels
ciutadans.
També les organitzacions polítiques majoritàries han actuat amb responsabilitat i consens. El 23
de gener de 2013 el Parlament de Catalunya aprovada per considerable majoria (85 vots a favor,
41 en contra i dues abstencions) una declaració de sobirania en què s’afirmava de manera
contundent que el poble de Catalunya té caràcter de subjecte polític i jurídic sobirà. Aquesta
declaració és la base argumental per reclamar l’exercici del dret de decidir. I el dia 12 de
desembre de 2013, altra vegada, els grups polítics majoritaris, en deliberació amb el president de
la Generalitat, van acordar la pregunta i la data del referèndum que ha de representar l’exercici
concret del dret de decidir.
La negativa continuada de l’Estat a permetre la celebració d’aquest referèndum engega un
procés en què serà fonamental la ferma voluntat democràtica dels ciutadans de Catalunya i la
unitat entre la societat civil i les organitzacions polítiques majoritàries. Cal, per tant, eixamplar
encara més la base social dels partidaris del dret de decidir i fer l’esforç d’incorporar-hi grups,
entitats, associacions i col·lectius de tota mena perquè tots inclouen persones –parlin la llengua
que parlin, hagin nascut a Catalunya o no- que estimen el nostre país, el defensen i volen que els
ciutadans de Catalunya puguem decidir lliurement el nostre futur. Una vegada més no es tracta
de cap opció partidista, com ho demostra la diversitat de les forces polítiques que hi donen
suport. Es tracta del dret i fins i tot del deure que tenen tots els ciutadans de Catalunya, de poder
expressar democràticament la seva opinió en aquest moment històric. Un dret al qual donen
suport també un nombre àmpliament majoritari d’ajuntaments catalans.
Per totes aquestes raons i considerant els moments històrics que viu el nostre país.
A proposta de l’alcaldia, es proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Expressar el seu suport a la nostra màxima institució nacional, el Parlament de
Catalunya, per la Declaració de Sobirania del Poble de Catalunya que es va aprovar per gran
majoria el 23 de gener de 2013, en què s’explicita que el poble català és subjecte polític i jurídic
plenament sobirà, i per tant, capacitat per decidir lliurement el seu futur.
Segon.- Fer públic, igualment, el suport d’aquest ajuntament a l’acord aconseguit en el mes de
desembre de 2013 entre les forces polítiques majoritàries per convocar un referèndum sobre
el futur de Catalunya el 9 de novembre de 2014, així com la pregunta corresponent.
Tercer.- Adherir-se al PACTE DEL BAIX EMPORDÀ PEL DRET A DECIDIR fent costat a la
iniciativa compartida per un gran nombre d’entitats, associacions i col·lectius de la societat civil
de la comarca del Bages, que té per objectiu essencial desenvolupar les condicions adequades i
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consolidar una majoria social molt àmplia per tal que sigui possible exercir democràticament
aquell dret en la data fixada.
Tot seguit, sense més intervencions se sotmet la proposta a votació que resulta aprovada per
UNANIMITAT.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan falten cinc minuts per
les nou de la nit, la Sra. alcaldessa aixeca la sessió, de la qual se n’estén aquesta acta. Jo, el
secretari, en dono fe.

L'alcaldessa,

Davant meu,
El secretari

Marta Payeró Torró

Miquel Coma Tarrés
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