ACTA NÚM. 01/13
Data: 25 de febrer de 2013
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, regidor
Senyora Susagna Mustera Garrofa, regidor
Senyor Pere Maspoch Deulofeu, regidor
Senyor Josep Jacomet Viader, regidor
Senyor Josep Maria Estévez Sarrote, regidor
Senyor Jacint Luís Romero Manera, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Secretari interventor
Sr. Pere Servià Pericay
Hora d’inici de la sessió: A les 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A ¾ i 5 de 10 del vespre.
Verges, 25 de febrer de 2013
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. El regidor senyor Albert
Tubert Vilà, excusa la seva assistència.
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 SOL·LICITUDS A LA PLANIFICACIÓ DE CONVOCATÒRIA
PUOSC 2013-2016.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró explicant cadascun dels 8 projectes que es
sol·licitaran, i fent incís a la necessitat d’executar-ne cadascun d’ells:
•
•
•

Subministrament de GLP a la ciutat medieval del nucli de Verges. Es tracta de fer arribar
el gas a llocs on fins ara no hi era.
Asfaltatge i reparació d'asfaltatges de vials de Verges. Es tracta de reparar i renovar
l’asfaltatge dels carrers, per millorar l’aspecte visual d’algun carrer del poble, intentant
uniformar el paviment dels diferents espais del poble.
Estudi condicionament acústic de la sala polivalent de l'Ajuntament de Verges. S’explica
que es posaran plaques al sostre per esmorteir el so, per fer que l’ús de la sala sigui
agradable.

•

•
•
•
•

Reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir barreres arquitectòniques i
millorar la distribució. L’edifici municipal és molt gran però els espais de treball són petits,
per tant, es posarà un ascensor, s’ampliaran les oficines i es podrà disposar de dos
despatxos més.
Reforma i millora eficiència energètica de l'enllumenat públic de Verges. Es milloraran
dos quadres de llum, el del camí del Puig i de la urbanització Rubau. També es
canviaran lluminàries de vapor de mercuri per vapor de sodi i per leds.
Accés i mirador a la torre quadrada de la muralla Medieval de Verges. Es tracta de
revaloritzar el patrimoni, posant un mirador a la part de dalt de la torre i una escala de
cargol a dins.
Millora dels serveis i pavimentació del carrer dels Bous de VERGES. L’actuació donarà
continuïtat al que s’ha fet al carrer Major i a la plaça Major, per tancar l’anella del nucli
antic.
Adequació de l’accés de la sala de lectura municipal i connexió amb l’IE Francesc
Cambó i Batlle i Llar d’infants. El projecte complementa la sala de lectura, i preveu una
estructura lleugera amb un accés amb ascensor i escales a la sala de lectura.

El Senyor Josep Maria Estévez vol fer constar que votaran en contra per tres motius:
En primer lloc perquè volien veure l’estudi econòmic i com es pagarà cadascun dels projectes.
En segon lloc perquè no s’ha tingut en compte la seva opinió. En tercer lloc perquè igual que no
se’ls consulta amb els pressupostos municipals, ara tampoc votaran a favor dels projectes
perquè no han estat consultats.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta:
Vista la Llei 23/1987, de 23 de desembre, per la qual s’estableixen els criteris de finançament del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya i les bases per a la selecció, la distribució i el finançament
de les obres i serveis a incloure-hi.
Atès el decret 155/2012, de 20 de novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i
d’execució del Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la
convocatòria única per a aquest període.
Atès el Decret 162/2012, de 18 de desembre, de modificació del Decret 155/2012, de 20 de
novembre, pel qual s’aproven les bases reguladores i d’execució del Pla únic d’obres i serveis de
Catalunya per al període 2013-2016, i s’obre la convocatòria única per a aquest període.
Vista la necessitat de l’Ajuntament de Verges de realitzar les inversions següents:
Títol
Subministrament de GLP a la ciutat medieval
del nucli de Verges
Estudi condicionament acústic de la sala
polivalent de l'Ajuntament de Verges
Reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la
distribució

Import
47.640,86

Sol·licitud
42.876,77

Anualitat Prioritat
2012
8

26.638,50

23.974,65

2014

5

89.800,63

80.820,57

2014

4

Asfaltatge i reparació d'asfaltatges de vials de
Verges
Reforma i millora eficiència energètica de
l'enllumenat públic de Verges
Accés i mirador a la torre quadrada de la
muralla Medieval de Verges
Adequació de l’accés de la sala de lectura
municipal i connexió amb l’IE Francesc Cambó i
Batlle i Llar d’infants
Millora dels serveis i pavimentació del carrer
dels Bous de VERGES

91.036,95

81.933,26

2014

1

190.340,81 171.306,73 2015

2

70.336,70

63.303,03

2015

7

75.146,47

67.631,82

2016

6

109.505,00 98.554,50

2016

3

A aquestes inversions també s’hi afegirà el cost dels honoraris de redacció dels projectes
executius de cadascun d’ells, subvencionable en un 90%.
El Ple de l’Ajuntament acorda per majoria absoluta amb els vots a favor de les senyores
Payeró, Mustera i dels senyors Hugas, Maspoch i Jacomet, total 5 vots a favor, i els vots en
contra dels senyors Estévez, Romero i Matas, total 3 vots en contra.
1. Aprovar les memòries valorades següents:
• Subministrament de GLP a la ciutat medieval del nucli de Verges
• Asfaltatge i reparació d'asfaltatges de vials de Verges
• Estudi condicionament acústic de la sala polivalent de l'Ajuntament de Verges
• Reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir barreres arquitectòniques i
millorar la distribució
• Reforma i millora eficiència energètica de l'enllumenat públic de Verges
• Accés i mirador a la torre quadrada de la muralla Medieval de Verges
• Millora dels serveis i pavimentació del carrer dels Bous de VERGES
• Adequació de l’accés de la sala de lectura municipal i connexió amb l’IE Francesc
Cambó i Batlle i Llar d’infants
2. Sol·licitar amb càrrec a les bases específiques de la línia de manteniment i conservació, dins
el Pla únic d’obres i serveis de Catalunya per al període 2013-2016, la quantitat següent:
• Manteniment quadriennal: 78.162,01 €
• Manteniment anual: 19.540,50 €
3. Sol·licitar amb càrrec a les bases específiques de la línia d’inversions, dins el Pla únic d’obres i
serveis de Catalunya per al període 2013-2016, la inclusió de les inversions i subvencions
següents:
Títol
Import
Subministrament de GLP a la ciutat medieval 47.640,86
del nucli de Verges
Estudi condicionament acústic de la sala 26.638,50
polivalent de l'Ajuntament de Verges
Adequació espais edifici municipal
89.800,63

Sol·licitud
42.876,77

Anualitat Prioritat
2012
8

23.974,65

2014

5

80.820,57

2014

4

Asfaltatge i reparació d'asfaltatges de vials de
Verges
Reforma i millora eficiència energètica de
l'enllumenat públic de Verges
Accés i mirador a la torre quadrada de la
muralla Medieval de Verges
2a fase sala de lectura

91.036,95

81.933,26

2014

1

190.340,81 171.306,73 2015

2

70.336,70

63.303,03

2015

7

75.146,47

67.631,82

2016

6

Millora dels serveis i pavimentació del carrer 109.505,00 98.554,50
dels Bous de VERGES

2016

3

A aquestes inversions també s’hi afegirà el cost dels honoraris de redacció dels projectes
executius de cadascun d’ells, subvencionable en un 90%.
4. Trametre certificació d’aquest acord al Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya.
5. Trametre el formulari de sol·licitud i la documentació que preveuen les bases de la
convocatòria al Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat de
Catalunya mitjançant la plataforma eacat, dins el termini que finalitza el proper dia 27 de febrer
de 2013.
2. ADHESIÓ A LA MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA
INDEPENDÈNCIA PER ELS MUNICIPIS COMPROMESOS AMB LA DECLARACIÓ DE
SOBITRANIA.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró explicant la proposta:
Els municipis de Catalunya, i els seus ajuntaments com a representants de la voluntat popular,
han esdevingut un motor tractor de canvi en moments històrics pel país, només cal recordar que
l’adveniment de la República, i conseqüentment els canvis socials que s’esdevingueren
posteriorment, van ser fruit d’unes eleccions municipals.
La base dels canvis socials i polítics en el nostre país ha tingut sempre una clara vocació local,
els ajuntaments com a administració més propera a la ciutadania han tingut la capacitat de
copsar i ser transmissors de la voluntat popular a través dels seus acords plenaris, no en va, són
autèntics governs locals, que serveixen per, més enllà de gestionar serveis, esdevenir també
altaveu de les preocupacions i anhels de la ciutadania que representen.
En un marc d’auge de les reivindicacions nacionals va néixer ara fa un any i tres mesos,
l’Associació de Municipis per la Independència, amb la voluntat de posar una vegada més els
municipis al capdavant de les demandes populars de la societat civil.
Aquestes demandes que representava l’AMI també van tenir traducció electoral en les passades
eleccions al Parlament de Catalunya del mes de novembre del 2012, d’on va sorgir un Parlament
que, en el terreny nacional, ha fixat com a horitzó la celebració d’una consulta sobre la
independència del país.

A aquest importantíssim canvi polític el Govern espanyol ha reaccionat de manera airada, sense
atendre els mínims principis democràtics, i en comptes d’avaluar la demanda democràtica del
poble català ha volgut imposar la seva llei basada en una Constitució obsoleta que no s’adiu
gens amb el sentir majoritari dels catalans i catalanes.
L’anunci del Govern espanyol de recórrer la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del
Parlament el 23 de gener d’aquest any ha vingut precedida per diverses accions judicials
iniciades per la Delegada del Govern espanyol a Catalunya, la senyora Llanos de Luna, contra
els ajuntaments catalans, impugnant acords de ple, respectuosos amb la legalitat que
simplement expressaven el sentit majoritari d’aquella població. Aquesta pràctica és inadmissible
perquè atempta contra les mínimes normes democràtiques com la llibertat d’expressió de
qualsevol òrgan polític i obliga a més a un dispendi de les ja migrades arques municipals.
Davant de tot això el Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Donar suport a la Declaració de Sobirania aprovada pel Ple del Parlament de Catalunya
en data 23 de gener d’ enguany, i manifestar que l’AMI vol participar de manera activa en tots
aquells òrgans de participació que es constitueixin per a fer efectiu el dret a decidir i poder
celebrar la consulta. Així mateix l’AMI vetllarà perquè la voluntat del poble de Catalunya,
expressada a través de les urnes i a través dels acords de ple municipals, sigui duta a terme pel
Parlament i pel Govern de Catalunya.
Segon.- Manifestar el rebuig a l’actitud adoptada pel Govern espanyol, a través de la seva
Delegada a Catalunya, utilitzant la coerció com a mecanisme per a impedir la lliure expressió
dels plenaris municipals – ja sigui organitzant trens cap a la manifestació de la Diada, decretant
els municipis com a territori lliure, iniciant processos de sobirania fiscal, o fent onejar només la
bandera catalana a les façanes dels ajuntaments (adherint-se a la campanya “un poble, un país,
una bandera). En qualsevol societat civilitzada el diàleg és la base per a la resolució de les
desavinences polítiques i les urnes la millor manera de dirimir quin és el sentit majoritari d’un
poble. Qualsevol acció duta a terme pel Govern espanyol que no passi per aquestes vies és
evident que és un intent de voler sotmetre’ns i d’una agressió contra les institucions catalanes,
en aquest cas els ajuntaments.
Tercer.- Davant d’aquests atacs de l’estat espanyol contra el municipalisme català, demanem
l’emparament de la Generalitat de Catalunya, de les institucions europees i del conjunt de la
comunitat internacional en defensa de la legitimitat democràtica en la presa de decisions
polítiques en les institucions locals.
Quart.- Oferir el suport, moral i legal, a qualsevol alcalde, regidor o consistori que es vegi
encausat en un futur per defensar els acords del seu ple municipal.
Cinquè.- Demanem que els municipis que estan adherits a l’AMI es puguin declarar Territori de
Catalunya Lliure i Sobirà per decisió majoritària dels seus Plens municipals i amb la màxima
urgència.
Sisè.- Instar a tots els municipis que estan adherits a l’AMI que comencin a exercir tot seguit, la
Sobirania Fiscal per la qual passin a ingressar els impostos dels seus treballadors (IRPF) i IVA a
l’Agència Tributària catalana, en lloc de fer-ho a l’Agència espanyola. Això, ho podran fer per
designació del Ple o per voluntat dels seus batlles i equips de govern.

Setè.- Proposar a l’ANC, als partits, associacions i tota mena de moviments sobiranistes del
poble català, que col·laborin en l’obtenció d’aquests objectius i en la incorporació de nous
municipis a l’AMI.
Vuitè.- Declarar que el nostre objectiu és la constitució d’un Estat Català Lliure i Democràtic.
3. PROPOSTA DE SUPORT DE LA DECLARACIÓ DE SOBIRANIA DEL PARLAMENT DE
CATALUNYA.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró explicant la proposta:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 23 de gener de 2013, ha aprovat la
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya, amb el següent contingut:
Preàmbul
El poble de Catalunya, al llarg de la seva història, ha manifestat democràticament la voluntat
d’autogovernar-se, amb l’objectiu de millorar el progrés, el benestar i la igualtat d’oportunitats de
tota la ciutadania, i per reforçar la cultura pròpia i la seva identitat col·lectiva.
L’autogovern de Catalunya es fonamenta també en els drets històrics del poble català, en les
seves institucions seculars i en la tradició jurídica catalana. El parlamentarisme català té els seus
fonaments en l’Edat Mitjana, amb les assemblees de Pau i Treva i de la Cort Comtal.
Al segle XIV es crea la Diputació del General o Generalitat, que va adquirint més autonomia fins
actuar, durant els segles XVI i XVII, com a govern del Principat de Catalunya. La caiguda de
Barcelona el 1714, arran de la Guerra de Successió, comportà que Felip V abolís amb el Decret
de Nova Planta el dret públic català i les institucions d’autogovern.
Aquest itinerari històric ha estat compartit amb altres territoris, fet que ha configurat un espai
comú lingüístic, cultural, social i econòmic, amb vocació de reforçar-lo i promoure’l des del
reconeixement mutu.
Durant tot el segle XX la voluntat d’autogovernar-se de les catalanes i els catalans ha estat una
constant. La creació de la Mancomunitat de Catalunya el 1914 suposà un primer pas en la
recuperació de l’autogovern, que fou abolida per la dictadura de Primo de Rivera. Amb la
proclamació de la Segona República espanyola es constituí un govern català el 1931 amb el nom
de Generalitat de Catalunya, que es dotà d’un Estatut d’Autonomia.
La Generalitat fou de nou abolida el 1939 pel general Franco, que instaurà un règim dictatorial
fins al 1975. La dictadura va comptar amb una resistència activa del poble i el Govern de
Catalunya. Una de les fites de la lluita per la llibertat és la creació de l’Assemblea de Catalunya
l’any 1971, prèvia a la recuperació de la Generalitat, amb caràcter provisional, amb el retorn el
1977 del seu president a l’exili. En la transició democràtica, i en el context del nou sistema
autonomista definit per la Constitució espanyola de 1978, el poble de Catalunya aprovà
mitjançant referèndum l’Estatut d’Autonomia de Catalunya el 1979, i celebrà les primeres
eleccions al Parlament de Catalunya el 1980.

En els darrers anys, en la via de l’aprofundiment democràtic, una majoria de les forces polítiques
i socials catalanes han impulsat mesures de transformació del marc polític i jurídic. La més
recent, concretada en el procés de reforma de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya iniciat pel
Parlament l’any 2005. Les dificultats i negatives per part de les institucions de l’Estat Espanyol,
entre les quals cal destacar la Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, comporten una
negativa radical a l’evolució democràtica de les voluntats col·lectives del poble català dins de
l’Estat Espanyol i crea les bases per una involució en l’autogovern, que avui s’expressa amb total
claredat en els aspectes polítics, competencials, financers, socials, culturals i lingüístics.
De diverses formes, el poble de Catalunya ha expressat la voluntat de superar l’actual situació de
bloqueig en el si de l’Estat Espanyol. Les manifestacions massives del 10 de juliol de 2010 sota
el lema «Som una Nació, nosaltres decidim» i la de l’11 de setembre de 2012 sota el lema
«Catalunya nou Estat d’Europa» són expressió del rebuig de la ciutadania envers la manca de
respecte a les decisions del poble de Catalunya.
Amb data 27 de setembre de 2012, mitjançant la resolució 742/IX, el Parlament de Catalunya
constatà la necessitat que el poble de Catalunya pogués determinar lliurament i democràticament
el seu futur col·lectiu mitjançant una consulta. Les darreres eleccions al Parlament de Catalunya
del 25 de novembre de 2012 han expressat i confirmat aquesta voluntat de forma clara i
inequívoca.
Per tal de portar a terme aquest procés, el Parlament de Catalunya, reunit en la primera sessió
de la X legislatura, i en representació de la voluntat de la ciutadania de Catalunya expressada
democràticament a les darreres eleccions, formula la següent:
Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya
D’acord amb la voluntat majoritària expressada democràticament per part del poble de
Catalunya, el Parlament de Catalunya acorda iniciar el procés per fer efectiu l’exercici del dret a
decidir per tal que els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya puguin decidir el seu futur polític
col·lectiu, d’acord amb els principis següents:
– Sobirania. El poble de Catalunya té, per raons de legitimitat democràtica, caràcter de subjecte
polític i jurídic sobirà.
– Legitimitat democràtica. El procés de l’exercici del dret a decidir serà escrupolosament
democràtic, garantint especialment la pluralitat d’opcions i el respecte a totes elles, a través de la
deliberació i diàleg en el si de la societat catalana, amb l’objectiu que el pronunciament que en
resulti sigui l’expressió majoritària de la voluntat popular, que en serà el garant fonamental del
dret a decidir.
– Transparència. Es facilitaran totes les eines necessàries perquè el conjunt de la població i la
societat civil catalana tingui tota la informació i el coneixement precís per a l’exercici del dret a
decidir i es promogui la seva participació en el procés.
– Diàleg. Es dialogarà i es negociarà amb l’Estat espanyol, les institucions europees i el conjunt
de la comunitat internacional.

– Cohesió social. Es garantirà la cohesió social i territorial del país i la voluntat expressada en
múltiples ocasions per la societat catalana de mantenir Catalunya com un sol poble.
– Europeisme. Es defensaran i promouran els principis fundacionals de la Unió Europea,
particularment els drets fonamentals dels ciutadans, la democràcia, el compromís amb l’estat del
benestar, la solidaritat entre els diferents pobles d’Europa i l’aposta pel progrés econòmic, social i
cultural.
– Legalitat. S’utilitzaran tots els marcs legals existents per fer efectiu l’enfortiment democràtic i
l’exercici del dret a decidir.
– Paper principal del Parlament. El Parlament en tant que la institució que representa el poble
de Catalunya té un paper principal en aquest procés i per tant s’hauran d’acordar i concretar els
mecanismes i les dinàmiques de treball que garanteixin aquest principi.
– Participació. El Parlament de Catalunya i el Govern de la Generalitat han de fer partícips
actius en tot aquest procés el món local, i el màxim de forces polítiques, agents econòmics i
socials, i entitats culturals i cíviques del nostre país, i concretar els mecanismes que garanteixin
aquest principi.
El Parlament de Catalunya encoratja al conjunt de ciutadans i ciutadanes a ser actius i
protagonistes d’aquest procés democràtic de l’exercici del dret a decidir del poble de Catalunya.”
Per tot això, a proposta del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, el Ple de l’Ajuntament
acorda per unanimitat:
Primer.- Donar ple suport a la Declaració de sobirania i el dret a decidir del poble de Catalunya,
aprovada pel Parlament de Catalunya el 23 de gener de 2013.
Segon.- Enviar l’acord d’aquesta proposició al Parlament de Catalunya, al Govern de la
Generalitat de Catalunya, al Congrés dels Diputats i al Govern espanyol.
4. MOCIÓ EN DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL DE RÈGIM COMPETENCIAL LOCAL
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró explicant la proposta:
Després de la celebració del Consell de Ministres del divendres 15 de febrer d’enguany, el
ministre d’Hisenda i Administracions Públiques, Cristóbal Montoro, va anunciar les principals
característiques de la reforma de l’administració local que el govern de l’Estat pretén impulsar
properament.
Sota la justificació de racionalitzar l’administració, i pels principis d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, va anunciar tot un seguit de mesures, pendents de veure’s concretades i
articulades en un futur projecte de llei, que indubtablement tenen un marcat caràcter centralista i
uniformador. El govern espanyol pretén impulsar una reforma del règim local que ignora les
competències exclusives que té assumides la Generalitat de Catalunya en règim local, tal i com
s’estableix a l’article 160.1 de l’Estatut d’Autonomia. I això és inadmissible. No acceptem un nou

atac a l’autonomia catalana i municipal encobert amb arguments econòmics i d’eficiència
financera.
La necessitat de disposar d’una llei catalana que aglutini la normativa bàsica sobre
l’administració i els governs locals catalans, garantint totes les seves singularitats, és inajornable.
Aquesta ha de ser, i serà, una eina que donarà garanties a la prestació dels serveis que els
ajuntaments, i el conjunt d’institucions locals catalanes, oferiran a la ciutadania de Catalunya.
Necessitem, i volem, una eina pròpia que compti amb el consens del món local i que respongui
als models d’organització de l’administració del segle XXI. Per això cal que amb la màxima
celeritat possible el Parlament de Catalunya aprovi la Llei de Governs Locals.
Amb la voluntat de preservar les competències en règim local i l’autonomia local des del propi
municipalisme, i amb la intenció de sensibilitzar la ciutadania de Verges d’aquesta necessitat, el
grup municipal d’ERC proposa l’adopció dels següents acords, els quals són aprovats pel Ple per
unanimitat:
PRIMER. Instar la Generalitat de Catalunya a defensar fermament les competències exclusives
que té Catalunya en règim local i expressar el suport explícit de l’Ajuntament de Verges a
aquesta defensa.
SEGON. Sol·licitar a les forces polítiques catalanes amb representació al Congrés de Diputats i
Senat que davant la possibilitat que s’hagin de pronunciar envers una possible reforma del règim
local impulsada pel govern espanyol, defensin l’autonomia i les competències exclusives en
règim local que té assumides la Generalitat de Catalunya.
TERCER. Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a presentar en breu una proposta de
Llei de Governs Locals per tal de ser discutida i aprovada en el Parlament de Catalunya en el
termini de temps més curt possible.
QUART. Manifestar el convenciment que aquesta reforma de l’administració local que pretén
impulsar el govern del PP només respon a criteris recentralitzadors i obvia les realitats diverses i
plurals que conviuen avui a l’estat espanyol.
CINQUÈ. Fer arribar aquest acord a la presidència de la Generalitat de Catalunya i del Parlament
de Catalunya, a les presidències del Congrés de Diputats i Senat i a tots els partits amb
representació a les cambres legislatives esmentades.
5. DECLARACIÓ MUNICIPAL D’INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA.
Intervé l’alcaldessa, senyora Marta Payeró explicant la proposta:
Després d’un debat de la proposta, del seu contingut, i dels efectes que se’n poden derivar,
ambdós grups municipals acorden per unanimitat no aprovar la proposta en aquest ple, i ajornar
l’aprovació de la proposta de moció, per poder comentar i debatre el seu contingut, i les
conseqüències de la seva aprovació.
A continuació es transcriu el text de la proposta:

“Per la present, ens adrecem al Parlament de Catalunya, en general, i a tots els seus grups
parlamentaris, en particular, per tal que la Cambra Catalana assumeixi, de forma unilateral i a
tots els efectes, la plena sobirania de la nació catalana, en la perspectiva de la constitució d’un
estat català lliure, independent, democràtic i social.
En la consulta popular celebrada el dia 13 de desembre de 2009, el poble de Verges va
expressar un sentiment molt majoritari de la seva població a favor de la independència de
Catalunya, amb el 91,94% dels vots a favor amb una participació del 48,16%. Aquesta és la força
que ens empeny a subscriure la present així com a declarar el municipi de Verges com a territori
català lliure i, a l’espera que el Parlament de Catalunya dicti la legislació legalment aplicable, la
legislació i els reglaments d’abast espanyol seran vigents de forma provisional.
Aquests acords estan determinats per la gravíssima situació social i econòmica que pateixen els
veïns i veïnes de Verges i, per extensió, de tot el poble de Catalunya com a conseqüència de la
seva pertinença a l’Estat Espanyol. Avui, a Catalunya, l’atur afecta a 700.000 persones, el 20%
de la població es troba al llindar de la pobresa, el 40 % d’activitats econòmiques estan en perill
de desaparèixer i l’espoli fiscal suposa 16.000 milions d’euros per Catalunya i, localment,
2.552.606 € anuals. És, doncs, davant d’aquest context crític que viu el país que cal actuar amb
fermesa i en defensa dels interessos col·lectius generant un clima de confiança i esperança pel
poble català. L’Estat Espanyol ha demostrat la seva incapacitat per a administrar els recursos
públics de forma eficient i per a garantir un funcionament ordenat de les seves institucions
financeres supervisores, amb el Banco de España, en primer lloc. És un Estat que es troba en
fallida econòmica i que ens hi pot arrossegar. Al mateix temps, ha incomplert de forma reiterada
les seves obligacions econòmiques amb el govern de la Generalitat de Catalunya, causant així
uns greus perjudicis al poble de Catalunya i posant en descrèdit internacional les seves
institucions. Aquesta conducta de deslleialtat institucional ha agreujat els desequilibris creats pel
dèficit fiscal insostenible que pateix la Nació Catalana i que desvia cap a Espanya uns recursos
imprescindibles per al bon funcionament dels serveis de la Generalitat i dels ajuntaments. A més,
ara s’anuncia, des del Govern Espanyol, que es promouran grans canvis legals que atemptarien,
si és donen, contra l’autonomia local i, fins i tot, contra la pròpia existència del món municipal
català i dels serveis que aquest presta al conjunt de la ciutadania.
Catalunya ha de preservar com a poble els seus trets nacionals, la seva llengua, la seva
cultura, el llegat de la seva història com a tema d’acollida i de diàleg.
És per tots aquests motius, i principalment per a preservar el benestar dels veïns i veïnes
de Verges, i per tal d’impedir que l’agreujament d’aquesta situació de crisi derivi en greus
problemes de cohesió social, de degradació de les activitats empresarials i en més increments de
l’atur i la pobresa de les classes treballadores que ja patim, que aquest Ajuntament vol fer sentir
la seva veu en aquests moments històrics que ens està tocant viure.
En base a aquestes raons, tal com s’ha indicat, DEMANEM:
PRIMER. Que el Parlament de Catalunya sotmeti a votació la declaració unilateral de sobirania
nacional de Catalunya en el termini màxim de DOS MESOS i, si s’escau, convoqui un
referèndum sobre la independència de Catalunya.
SEGON. Sotmetre a la consideració del Parlament de Catalunya la necessitat d’emprendre
accions immediates com, entre d’altres, les següents: la creació dels corresponents registres

civils, mercantils i de la propietat; la creació d’una hisenda pròpia i d’un banc nacional des del
qual es gestionin el règim fiscal i el finançament dels serveis i institucions públics, la constitució
immediata d’una administració fiscal i de justícia de Catalunya sense ingerències estrangeres;
l’anunci a tota la comunitat internacional de l’inici del procés d’independència de Catalunya i
l’obertura de negociacions amb el Govern Espanyol per a la bona resolució de la fase de transició
cap al nou estat català.
TERCER. Que el Parlament de Catalunya acordi, amb caràcter immediat les mesures que cregui
convenient que ordeni la transició fins a la constitució formal de l’estat català i, en especial, les
següents:
- Que les banderes oficials seran la local, la senyera i, fins al dia de la
independència, l’estelada.
- Que quedin sense aplicació totes les lleis i reglaments, sentències judicials i
resolucions que limitin l’ús de la llengua catalana en qualsevol àmbit de la vida
pública o acadèmica catalana.
- Que els cossos policials i militars espanyols hagin de realitzar comunicació
prèvia per a realitzar llurs funcions dins del territori de Catalunya.
- Que declari, a afectes administratius, el dia 12 d’octubre com a dia laborable.
- Que demani l’empara i la mediació de les institucions internacionals de la Unió
Europea, si ho creu convenient, per a garantir un procés democràtic.
QUART. L’Ajuntament de Verges s’adhereix a l’Assemblea Nacional Catalana en les diferents
accions i estratègies que realitzi per a la llibertat de Catalunya.
CINQUÈ. Finalment, des de Verges, apel·lem a l’esperit cívic de tot Europa, inclòs l’Estat
espanyol, per tal que s’imposi una resolució democràtica dels conflictes i s’avanci en els ideals de
la pau, el treball i la llibertat, l’amistat i la germanor entre els pobles del món.
SISÈ. Notificar-ho a la Presidència del Parlament de Catalunya i a tots els grups parlamentaris, a
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Govern Espanyol, als diferents
grups parlamentaris del Congrés de Diputats, a l’Associació de Municipis per la Independència,
per tal que aquesta ho comuniqui als seus municipis adherits, i a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques i a la Federació de Municipis de Catalunya.”
Seguidament, quan són ¾ i 5 de 10 del vespre, no havent-hi cap altre tema per tractar els
assistents, 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

Pere Servià Pericay

