PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 01/16
Data: 28 de gener de 2016
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 de la nit.
Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Aprovació de les actes anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement
Sol·licitud exempció de l’ICIO expedient obres al Departament d’Ensenyament
Pressupost de la Corporació per a l’any 2016. Aprovació inicial.
Proposicions urgents
Precs i preguntes.

Verges, 28 de gener de 2016
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:

1. APROVACIÓ LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
S’acorda per unanimitat aprovar les actes de les sessions corresponents a l’anterior Ple ordinari
celebrat el dia 26 de novembre de 2015 i l’acta del Ple extraordinari celebrat el 22 de desembre de
2015.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
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2.1 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 247 de 23 de novembre de 2015 al 7 de 18 de gener de 2016.
3. SOL·LICITUD EXEMPCIÓ DE L’ICIO EXPEDIENT OBRES AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Vistes les instàncies presentades pel Departament d’Ensenyament, on sol·liciten una bonificació del
95% de l’ICIO, en relació a les llicències d’obres 48/2014 per nou espai aula habitatges mestres i
llicència d’obres 30/2015 d’obres d’infraestructures per als mòduls prefabricats a l’IE Francesc
Cambó i Batlle de Verges.
Atès que els darrers anys l’Ajuntament de Verges va aprovar atorgar una bonificació del 95% de
l’ICIO, en relació a obres anteriors, també d’instal·lació de mòduls prefabricats a l’Institut Francesc
Cambó Batlle de Verges.
Legislació aplicable
Article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
Llei 20/1991, de promoció de l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Acceptar la concessió de la bonificació de una bonificació del 95% de l’ICIO, en relació a
les llicències d’obres 48/2014 per aula als pisos dels mestres i 30/2015per a la instal·lació de
mòduls prefabricats a l’IE Francesc Cambó i Batlle de Verges.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada per
unanimitat.
4. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2016. APROVACIÓ INICIAL
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de Verges ha elaborat el pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2016.
Atès que a l’expedient hi figuren la memòria explicativa, els estats de despeses, estats d’ingressos,
les bases d’execució, l’informe de secretaria intervenció, i els annexos al pressupost.
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Atès el que disposen els articles 162 a 171 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals; els articles 2 a 23 del RD 500/90 i
els articles 3, 19.3 i 22 del RDL 2/2007, de 28 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
general d’estabilitat pressupostària.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general per a l’exercici 2016, amb una previsió
d’ingressos de 1.015.600,00 euros, i una previsió de despeses de 1.015.600,00 euros.
Segon.- Aprovar la plantilla de personal que s’ha detallat.
Tercer.- Aprovar les bases d’execució del pressupost general.
Quart.- Exposar el pressupost al públic mitjançant la inserció de l’anunci al Butlletí Oficial de la
Província i al tauler d’anuncis de la corporació durant el termini de quinze dies hàbils, durant el qual
els interessats podran presentar-hi reclamacions.
Cinquè.- L’aprovació inicial del pressupost general es considerarà definitiva si no es produeixen
reclamacions en contra durant el termini d’exposició pública, i entrarà en vigor en l’exercici al qual es
refereix, quan s’hagi complert el que disposen l’article 112.3 de la Llei 7/85 de 2 d’abril, reguladora
de les bases de règim local, i l’article 169 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
Intervencions
Sr. HUGAS
A veure, d’entrada ja volem dir que ens abstindrem amb el benentès que acceptem que no hi ha
hagut temps material i és el primer pressupost que feu. Hi ha però quatre temes que ens preocupen:
-Hi ha una partida de 4.500 euros en el lloguer del magatzem. Encara no heu tancat l’acord, però el
noi que porta l’hort ja li han dit que ha de plegar? Si fos amb opció de compra ho veuríem bé,
perquè a l’ajuntament li falten espais. Si no hi hagués l’opció de compra, podríem mirar d’altres
espais com per exemple l’escorxador o els espais buits del cementiri nou.
-No invertiu a la sala de lectura. Ho voleu engegar amb voluntariat; és una opció, però es podia
haver posat alguna cosa.
-En quant a la senyalització, voleu prioritzar la senyalització patrimonial i també amb els
comerciants. Nosaltres veiem que primer els comerços i després el patrimoni perquè aquest no se
n’anirà. Potser és més interesant que funcioni el comerç local.
-Ens preocupa la llar d’infants. Hi ha hagut una baixada de pressupost a 85.000 euros. Després
d’haver parlat amb l’empresa que gestiona el servei, posar al pressupost que ens costarà menys, és
una posició com de força a l’altra persona.
Se n’hauria d’haver parlat amb l’empresa. Entenem que és molt deficitària. En una empresa
s’arregla baixant sous o baixant el personal o també podem vendre més. Primer, asseure’ns amb
ells i els pares, veure què passa, per què la gent va a d’altres llocs o no hi va... És un servei
necessari. I si al final de tot no hi ha més solució que tancar, arribem-hi; però potser fins aquí caldrà
fer un altre camí. I ens preocupa.
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Per últim, només un detall i és si penjareu el pressupost a la web de l’Ajuntament.
En fi, que ens abstindrem, no perquè estiguem en contra, sinó perquè no hi hem participat i sense
cap mal rotllo.
Sr. ROURA.
Respecte la sala de lectura. Al pressupost no hi ha un euro, doncs estem en converses amb el
servei de biblioteques. Potser haurem de fer inversions per entrar-hi com ara llibres i subscripcions;
és probable. Per tant, estem a l’espera que més endavant haguem de fer una modificació. És un
punt dèbil, d’acord.
Pel que fa a la llar d’infants, aquest és un tema molt complex, com molt bé sabeu perquè no és un
tema d’ara. Pels alumnes que hi ha, tenim un dèficit de 6.000 euros per usuari. Aquest any tenim
l’obligació contractual de fer el nou concurs. I no sabem qui ho gestionarà. Si sabem que tenim
aquest forat. Què hem fet? Doncs ens hem trobat amb les Bombolles, però prèviament el que hem
fet és analitzar quin tipus de conveni tenim amb ensenyament. I hem observat que tenim un conveni
de dues unitats i vol dir que tenim dues línies i això implica haver de tenir tres educadores.
Aquesta és una part important; després, al fer el nou concurs, en altres aspectes es podria reduir
una mica.
Comparteixo que la llar d’infants és un servei molt important i que s’ha de treballar.
Sr. HUGAS
La por que tenim és que vagi pel pedregar i que perjudiquem a Les Bombolles.
Sr. ROURA
No les perjudicarem.
Sr. SABATER
Pel que fa al lloguer del magatzem, com ja us vam comentar fa uns dies, no està tancat i intentarem
el tema de l’opció de compra. T’agraïm el que ens dius del cementiri.
Pel que fa a la senyalització, és senyalització en general. Tan des del punt de vista patrimonial com
comercial. Amb la Comissió de Comerciants ja s’hi està treballant. Així com amb la Comissió de
Patrimoni, també s’està treballant-hi.
Sr. TUBERT
Farem una mica de projecte, i llavors ho analitzarem i veurem les diferents possibilitats que hi
puguin haver; si cadascú s’ho ha de pagar, si ho paga l’Ajuntament, si ens ho repartim, etc. De
moment les reunions són molt positives i les anirem fent cada tres mesos.
Sra. MUSTERA
Poden ser molt positives, però a nosaltres ens costa que hi ha a gent que no se’ls ha avisat.
Almenys en sabem 5 a qui no se´ls ha trucat. Però n’hi ha més.
Sr. TUBERT
Vam avisar a tothom. Tanmateix potser hi ha hagut algun error. Però no em constava. T’ho
agraeixo. Em disculparé amb aquests i si de cas em passes els contactes i els convocarem. Em sap
greu, perquè vam intentar avisar a tothom.
Amb ells anem parlant de diferents temes que els anirem treballant. Un dels que ha sortit, és la
possibilitat d’estacionament de 4 cotxes a la zona de Cals Suïssos de la Plaça Major. Una proposta
que vosaltres, Cosme, portàveu al programa.
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Sra. MUSTERA
Pel que fa al pressupost, nosaltres ens abstindrem perquè creiem que l’heu fet com vosaltres heu
cregut. Ens ha sorprès la línia força continuista del govern anterior. Pensàvem que tindria un caire
una mica més social. No hi tenim res greu com per estar en contra, però és el pressupost amb el
que heu de treballar vosaltres. Ens preocupa el tema de la llar d’infants.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada amb
els vots a favor dels senyors Sabater, Tubert i Roura i les senyores Roca i Ribas (JFP-CUP-PA),
total, 5 vots a favor, i les abstencions del senyor Hugas i la senyora Torres (CiU) i les senyores
Mustera i Pareta (ERC-AM), total, 4 abstencions.
5. PROPOSICIONS URGENTS
5.1 MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC
DE LA CONCA DE L’EBRE
El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que inclouen un
total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els quals es troba el de
l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou comunitats autònomes que rega el riu
Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica
de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions,
entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l’impacte negatiu i la greu amenaça que
representava el Pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les
activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s’hi desenvolupen.
El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre aprovava amb el vot
favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el
Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys secs, normals i humits. Així, segons les
conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871
hm3/anuals; per a un any normal hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907
hm3/anuals. A més, s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de
sequera prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la
subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran ecosistema del Delta, va ser
presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla
hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense diferenciar
anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats per la Comissió per la
Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que s’implementi, tindrà un impacte equivalent
a 2,5 transvasaments dels planificats pel Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre
que algun altre Pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua,
el de l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de nous regadius en
450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de l’Estat espanyol és de 700.000
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hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves
infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va presentar més de
4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al
Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va constatar que mancava molta
informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees, i va
requerir al Govern espanyol que ho modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al
Govern sobre el contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de
les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i
mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus pobles, el ple municipal de
l’Ajuntament de Verges posa a votació els acords següents:
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament de Verges a l’aprovació
definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat
8 de gener de 2016.
Segon.- Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla
hidrològic de la conca de l’Ebre.
Tercer.- Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres
institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter
estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per la
Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.
Quart.- Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el compliment
del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua, Aus i Hàbitats.
Cinquè.- Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat
de Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre i a la Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Sr. SABATER
La Sra. Mustera ens va fer arribar aquesta moció, que tot seguit en faré la lectura.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada per
unanimitat.
6. PRECS I PREGUNTES
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Sr. HUGAS
Davant de “Can Santi” han posat uns cartells. Preguntem si és correcte i si tenen llicència
Sra. ROCA
N’hem parlat amb els tècnics i ens han dit que no hi havia problema en fer-ho. De tota manera,
tornaré a parlar-ne i us donarem contesta.
Sr. HUGAS
Davant la benzinera, d’en Dino, hi ha un espai rústic. S’ha aplanat com si fos un aparcament. S’hi
han posat pals de fusta. Preguntem si ho han demanat i si això es pot fer en sòl rústic.
Sr. TUBERT
Ho he vist i tinc la informació. Ell només el va voler arreglar. Li entraven els camions de la gasolinera
i per això va decidir tancar-ho. De tota manera, me n’informaré i et donaré contesta.
Sr. HUGAS
Caram. Per l’altra banda del camí també li volen entrar els camions? Que estrany...
Un altre detall de desconeixement. No és pas que vulguem anar contra els negocis i particulars, eh?
Però en volem informació. El restaurant l’Alberana té posades taules i cadires a fora. Com que hem
tingut problemes amb els veïns respecte el Mas Pi, pot ser un conflicte de cares a l’estiu. Així doncs,
demanem si disposa dels permisos.
Parlant de decrets d’alcaldia, el 6 del 2016 es fa el decret sobre el circuit de motocròs, i en aquest hi
actueu i li dieu que ho adeqüi d’una vegada però que mentre no ho adeqüi, no li deixeu fer l’activitat.
Vol dir que amb en Bombardó heu arribat fins al final del diàleg? I després veig que en els casos de
l’Alcorlo, el Mas Massot i la granja i en aquests no s’ha fet res...? Amb aquest sou més
contundents? D’acord que ho feu així, però em preocupa que els altres casos estiguin parats
Sr. SABATER
Com ja t’he anat dient en els darrers plens, quan vam entrar a l’Ajuntament ens vam trobar diferents
expedients de disciplina oberts i una demanda de 300.000 euros en contra de l’Ajuntament, és a dir,
en contra de tot el poble perquè aquests diners sortirien en definitiva del poble. Davant de la
situació, vam fer una ronda de trobades per conèixer les persones implicades, dialogar amb elles i
analitzar cada cas. Vam començar pel més gros, que era el tema del Mas Pi. Ens vam reunir primer
amb la propietària i després amb els veïns i advocada. Vam fer de mediadors i ens hem compromès
a estar a sobre amb el tema. De moment, anem pel bon camí. Seguidament, vam analitzar el tema
del motocròs. Es va fer un decret, se li va enviar i no es va pronunciar l’afectat. Li vam donar una
opció de pròrroga per pronunciar-se i tampoc ens va dir res. L’hem informat, i hem dialogat amb ell
personalment. Ens ha admès el seu error i ha entès el decret. Ens ha comunicat que properament
farà la feina que no ha fet.
I a partir d’aquí els altres també els anirem solucionant a la mesura del possible.
Sra. SUSAGNA MUSTERA
Heu fet actuacions importants en el tema dels camins. Al grup creiem que hauríeu de tenir en
compte un parell de qüestions:
-la calç fina s’ha de compactar amb una cubà d’aigua, perquè de no fer-ho així fa molta pols. I això
és el que és el que ha passat i és terrible. Es impossible anar del Mas Badia a Verges.
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-A la granja d’en Gifre, en el canal amb aigua, hi havia una base de pedra. Un cop passada la
màquina, no hi ha la pedra i provocarà que s’embussi el rec.
-S’havia d’actuar darrera del serraller. Ara s’ha arrencat lo fort i és tou igual.
-La persona que executa això, cal que feu la supervisió, parleu amb algun veí o propietari. Ha
passat recte sense tenir en compte la pendent.
Sra. ROCA
Gràcies per la informació. Amb els veïns i propietaris ens hi hem comunicat. Tens raó, és la base
perquè tot funcioni bé. Vàrem fer-ho. Pel que fa als pendents, els fa bé. Però el problema és que la
majoria dels escòrrecs estan malament. La segona fase és amb una altra maquinària, i és
precisament per obrir els escòrrecs.
El tema de les pedres o de darrera la serralleria, és el mateix que a la Canal. Com que no podem
tocar la riera, farem actuacions més potents de tub, pedres grosses, etc. De fet, ja ens ho estem
mirant per poder actuar-hi.
Sra. MUSTERA
Em fan arribar que el rec de l’estany està molt i molt brut.
Des del grup hem vist, i no és cap queixa cap a vosaltres, que hi ha molts excrements de gossos als
carrers. Ara no contracteu la màquina grossa que treia molta terra. Ara escombreu els excrements i
queda igual de brut. A part que s’han incrementat.
Sr. SABATER
Vull aprofitar per comentar-vos que com que volem començar a treballar el tema de les
escombraries i els residus i tenim una proposta del Consell Comarcal i hem de parlar amb els seus
tècnics per al nou contracte, us vull comentar que voldria convocar-vos perquè participéssiu de la
trobada i entre tots plegats puguem analitzar i estudiar la gestió del servei de residus per als propers
anys. A la vegada, parlarem també de la sala de lectura.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les deu de la nit, el
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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