PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 07/16
Data: 1 de desembre 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 3/4 de 10 de la nit

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
3. Aprovació del complement de conveni subscrit l’11/09/2005 entre l’Ajuntament de Verges i
el senyor Josep Puig Mediñà de cessió i alineació de terrenys
4. Moció de suport al referèndum, al procés constituent i als ens locals i electes investigats per
processos relacionats amb la sobirania.
5. Moció de suport al regidor Joan Coma Roura arran de la investigació per presumpte delicte
d’iniciació a la sedició.
6. Proposicions urgents
7. Precs i preguntes
Verges, 1 de desembre 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:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 6 d’octubre de 2016.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
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 número 161 de data 16 de setembre de 2016 al número 183 d’11 de
novembre de 2016).
Intervé el Sr. HUGAS
Tenim dos dubtes. El primer referent al decret 180/2016, una tanca perimetral. La feina està molt
ben feta. A la llicència se li dóna informe favorable i se li adjunten les NNSS del planejament. I
aquestes estableixen que preferentment han de ser vegetal llevat de clara justificació. Ell en cap
moment diu que ho farà de vegetal. L’ajuntament li dóna la conformitat. I és clar, no sé si hem de
canviar les normes, sembla que sí, però mentre hi siguin cal complir-les. I no li demanem la
justificació? Cal veure quin criteri se segueix des dels serveis tècnics.
Sr. ROCA
Li preguntarem a la Sandra.
Sr. HUGAS
El segon tema que em preocupa, en el decret 180 hi ha un pressupost d’“ormetal aluminis” per
substituir tres balconades. No em poso pas amb el preu. Si no m’equivoco, l’Ajuntament és un
BECIL. Jo crec que sí. Teníem una manera de fer, que és demanar a cultura i de manera no
vinculant. I el que diu cultura va a missa. En aquest cas, s’ha fet?
I la segona pregunta que ens preocupa es si ens deixarà posar tancaments d’alumini. Tots són de
fusta. Es tracta d’un edifici singular . Si serà d’alumini seran exactament com els d’ara? És una
còpia? Quin tractament es farà a nivell estètic?
Sr. SABATER
Seguint els criteris dels tècnics, vàrem pressupostar diferents opcions. El pressupost amb alumini i
també amb el fuster del poble què valdria fer-la de nova. Ara no ho recordo; ho comentaré amb en
Tomeu. Per fer les obres a l’ajuntament, s’ha demanat a cultura i entenc que pel tema que ens
comentes també s’ha fet. Nosaltres hem estat mirant diferents opcions i vam decidir-nos per aquest
tipus d’alumini que, evidentment, intentarà seguir amb l’estètica actual.
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3. APROVACIÓ DEL COMPLEMENT DE CONVENI SUBSCRIT L’11/09/2005 ENTRE
L’AJUNTAMENT DE VERGES I EL SENYOR JOSEP PUIG MEDIÑÀ DE CESSIÓ I ALINEACIÓ
DE TERRENYS
Vist el conveni de l’any 2005
Vista la necessitat de modificar-lo per tal de millorar la funcionalitat dels focus que il·luminen la pista
poliesportiva així com l’alineació de la part sobrant de la finca municipal que queda entre el talús i la
finca del senyor Puig.
Vist l’informe de l’arquitecta-assessora municipal de data 2 de novembre de 2016.
Vist l’informe de l’enginyer-assessor municipal de data 9 de novembre de 2016.
Vist l’esborrany de conveni proposta
Vistos els articles 42 i 43 del decret 336/1988 de 17 d’octubre pel qual s’aprova el reglament de
patrimoni dels ens locals.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar l’esborrany del conveni.
Segon.- Demanar la baixa de l’inventari municipal i de la comptabilitat municipal la part que s’alinea.
Tercer.- Facultar l’alcalde per a la signatura dels documents i quants actes siguin necessaris per a
l’execució de l’esmentat acord.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
4. MOCIÓ DE SUPORT AL REFERÈNDUM, AL PROCÉS CONSTITUENT I ALS ENS LOCALS I
ELECTES INVESTIGATS PER PROCESSOS RELACIONATS AMB LA SOBIRANIA
El Parlament de Catalunya, en sessió plenària del 6 d’octubre de 2016, va aprovar una resolució
que insta el govern a convocar un referèndum vinculant sobre la independència de Catalunya, com
a molt tard, el setembre de 2017 i, una altra, que li demana que negociï amb l'estat un referèndum
sobre el futur polític de Catalunya.
Amb l’aprovació d’aquestes resolucions i de la importància del moment històric que viu el nostre
país, considerem que el municipalisme no pot restar al marge d’aquesta declaració del Parlament de
Catalunya, que, amb la voluntat de donar resposta al mandat democràtic sorgit de les urnes i el
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convenciment que el dret a decidir rau en tots i cadascun dels ciutadans i ciutadanes d’un país, ha
decidit concretar una data i definir així els passos que ens ha de portar cap a un nou model d’estat.
Els ajuntaments catalans hem estat garants de l’exercici ple de la democràcia i hem estat i estarem
al costat de les institucions i dels càrrecs electes que les representen. En els darrers sis anys,
alcaldes i alcaldesses, regidors i regidores hem manifestat la nostra solidaritat i compromís amb el
procés cap a la independència de forma inequívoca. Hem defensat els electes perseguits per la
justícia per exercir la democràcia, hem rebut l’atac injustificat de l’advocacia de l’estat espanyol per
qüestions simbòliques i hem demanat, sense complexes, la materialització del dret a decidir com a
única via política per conèixer la postura dels catalans i catalanes sobre la independència del nostre
país.
Si la ciutadania catalana, de manera lliure i majoritària, es pronuncia a favor de la independència,
Catalunya demanarà la seva inserció a la comunitat internacional, des d'on actuarà plenament
responsable i compromesa amb un món més just.
La llibertat d’expressió i les idees polítiques són la base de la democràcia i sense el seu ple exercici
i respecte no es pot avançar. Catalunya i les seves institucions estan patint una persecució política
per part d’uns òrgans judicials que instrumentalitzen les seves decisions a partir de criteris
subjectius.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
ACORDS
1. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Verges a la resolució del Parlament de Catalunya per a la
convocatòria d’un referèndum vinculant sobre la independència, com a molt tard, el setembre de
2017.
2. Col·laborar en l’organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma
coordinada amb l’Associació de Municipis per la Independència, en el moment que les
institucions iniciïn el seu desplegament. Comprometre’ns a fer una crida a la participació de la
ciutadania, al costat de les entitats locals, per tal que sigui el màxim de transversal socialment i
política.
3. Mostrar tot el recolzament als ajuntaments i electes investigats per la justícia per haver promogut i
facilitat l’exercici del dret a decidir, la defensa de la independència de Catalunya o per qualsevol
altra expressió de les seves opinions polítiques de forma pacífica, lliure i democràtica.
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4. Condemnar la politització de l’estament judicial espanyol i exigir institucionalment una separació
real de poders com a garantia de la democràcia.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament
de Catalunya i a l’Associació de Municipis per la Independència.

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
5. MOCIÓ DE SUPORT AL REGIDOR JOAN COMA ROURA ARRAN DE LA INVESTIGACIÓ PER
PRESSUMPTE DELICTE D’INICIACIÓ A LA SEDICIÓ
El 9 de novembre de 2014, i per primera vegada a la història, els catalans i les catalanes vam ser
cridats pel govern de la Generalitat a opinar sobre el futur polític d'una part del nostre país. Gràcies
als més de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 catalans i catalanes vàrem acudir a les urnes
en una procés participatiu protagonitzat per la democràcia. La resposta de l’Estat espanyol, a través
de la Fiscalia General de l’Estat, va ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur Mas,
la vicepresidenta i consellera de Governació i Relacions Institucionals Joana Ortega i la consellera
d’Ensenyament Irene Rigau.
En el desenvolupament de les seves funcions com a càrrec electe, Joan Coma va expressar el seu
suport a la Declaració del 9-N. Les declaracions, fetes en seu plenària i com a lliure expressió del
mandat polític que té encomanat estan emmarcades no només en la llibertat d’expressió sinó en la
legítima defensa de l’autodeterminació dels pobles. Dret negat reiteradament per l’Estat Espanyol i
les seves institucions.
El delicte de sedició que pretén imputar-li la Fiscalia ja és per si mateix una catalogació jurídica
d’excepcionalitat democràtica i que en cap cas es pot aplicar

a un representant escollit

democràticament quan defensa els seu ideari. Es tracta d'un delicte que a la resta de països només
s’aplica quan hi ha un alçament en armes, i que en el cas de l’Estat Espanyol pot comportar penes
de presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics, ja massa
habituals a l’Estat Espanyol. Es tracta d’un procés penal amb una clara connotació censora que
pretén criminalitzar la protesta i legítima manifestació política, judicialitzant els responsables polítics
que només expressen el que de forma massiva, popular i democràtica fa anys que expressa la
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majoria social del poble català. L’últim i no menys important dels objectius, és instal·lar la cultura de
la por a la societat catalana, per la corretja de transmissió dels seus càrrecs electes.
Se sotmet al Ple la següent proposta:

ACORDS
1. Expressar el nostre suport al regidor de Capgirem Vic, Joan Coma, acusat del delicte de
sedició per haver donat suport a la declaració del 9N i explicitar el seu compromís amb el
mandat democràtic que té encomanat, així com a tots els càrrecs públics encausats per
defensar la declaració del 9N i/o per actuar en conseqüència amb aquesta declaració.
2. Denunciar l’escassa qualitat democràtica d’un Estat que fa un ús partidista de les
institucions judicials i emet judicis polítics contra representants electes per impulsar
processos democràtics.
3. Refermar el compromís d’aquest Ajuntament amb el dret democràtic del poble de Catalunya
a decidir lliurement el seu futur.
4. Enviar una carta de protesta demanant al TSJC i al Tribunal Suprem que s'arxivi la causa
oberta contra Joan Coma i la resta d’imputats.
5. Enviar una còpia d'aquesta moció al President de la Generalitat, al president del Govern
Espanyol, als afectats, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a les entitats del Pacte local
pel Dret a Decidir, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural, a l’Associació de
Municipis per la Independència i fer-la públic a través dels mitjans públics municipals.

Tots els regidors s’avenen a tractar les dos mocions de forma conjunta; així també les seves
intervencions.
Intervé el Sr. SABATER
Com a mostra de solidaritat, passaré a llegir públicament les paraules que va dir el Sr. Coma en el
ple de Vic, i ho faig com a mostra de solidaritat i com a llibertat d’expressió.
La resolució del 9N va ser un pas importantíssim per l’alliberament nacional d’una part del nostre
país: els Països catalans. El Parlament es va comprometre a executar el mandat democràtic sorgit
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de les urnes del 27 de setembre. Per primera vegada el Parlament de Catalunya proclama l’obertura
d’un procés constituent ciutadà, participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de
la futura constitució catalana”. Entenem que, a més, la declaració de ruptura amb l’Estat espanyol té
dues grans virtuts. Per una banda, compromet el parlament a adoptar les mesures necessàries per
obrir aquest procés de ruptura amb l’Estat espanyol té dues grans virtuts. Per una banda,
compromet el parlament a adoptar les mesures necessàries per obrir aquest procés de ruptura de
l’Estat Espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda, pacifica, que permeti
l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en la participació oberta, activa i
integradora. Democràcia, participació, poder popular, coses que venim reivindicant des de fa molt
temps. Per altra banda, el Parlament s’erigeix com a únic dipositari de la sobirania i coma a
expressió del poder constituent. Declara, així que deixem de supeditar les decisions de les nostres
institucions a les decisions de les institucions espanyoles, en particular a les decisions del Tribunal
Constitucional, que considera mancat de legitimitat i competència. Desobediència, venim temps
també reclamant-ho. Nosaltres sempre hem dit que per fer la truita caldrà trencar els ous, i aquesta
declaració significa un clar pas endavant cap a la construcció de la república catalana. Tant o més
important que el cos de la declaració és el seu annex. El Parlament també s’ha compromès a tirar
endavant mesures contra la pobresa energètica, per garantir el dret a l’habitatge, per garantir la
sanitat a tothom, concretament es diu que cap persona en pot quedar exclosa per raó d’origen,
tingui o no la condició assegurada o beneficiaria del sistema nacional de salut, i amb independència
de si consta o no consta al padró dels municipis. Educació, també hi ha temes de llibertats
polítiques, de modificació de les administracions locals per reconduir totes les retallades que ha
significat la LRSAL per l’autonomia dels governs municipals. Hi ha temes de refugiats, garantir que
acollirem tants refugiats com creiem que poden acollir a casa nostra, independentment del que
marqui l’Estat espanyol. Temes referits al dret de l’avortament. També hi ha una revisió de la
càrrega del deute en el conjunt de la despesa pública per tal de trobar els recursos necessaris per
fer front a aquest pla de xoc social que s’està negociant. Entenem, doncs, que es tracta d’una
declaració molt important, com també és importantíssim que es doni suport des de tots els
ajuntaments. Per això mateix aprofitem per exigir a Convergència i ERC, a Junts pel SI, que es
prenguin molt seriosament la declaració i no la titllin simplement de declaració d’intencions.
Lamentem que la Mesa del parlament recorregués al TC la suspensió de la resolució ja que això és
un acte totalment incoherent si aquesta mateixa resolució no reconeix aquest Tribunal. Ens sembla,
doncs, un acte totalment incoherent i que afegeix dubtes a la voluntat real d’aquestes dues forces de
tirar endavant el projecte independentista. Hem vist també que l’Audiència Nacional ha obert
diligències a diferents ajuntaments que han aprovat aquesta mateixa moció. Des d’aquí volem
mostrar i oferir tot el nostre suport als consistoris investigats per l’Audiència Nacional. Defensem el
dret a la desobediència davant d’una institució il·legítima, anacrònica i hereva del Tribunal d’Ordre
Públic franquista. Considerem aquestes desobediències nosaltres demanem a aquest consistori que
en cas que aquestes diligències també arribin a Vic, una vegada aprovada aquesta moció, es
neguin en rodó a aportar cap mena de documentació del ple d’avui a l’Audiència Nacional. Aquest
consistori no ha de respondre a les peticions o requeriments que arribin d’aquesta o altres
institucions de l’Estat Espanyol coma conseqüència de la votació de la moció de suport a la
declaració de ruptura, per què aquestes institucions ja no tenen cap mena d’autoritat sobre
nosaltres, cap mena d’autoritat. És imprescindible que Vic actuï en aquest sentit. Hem deixat de ser
súbdits per esdevenir lliures. I per esdevenir lliures hem de practicar la llibertat constantment. Fins
aquí la nostra intervenció.
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Tots 5 regidors del Grup JFP-CUP-PA subscriuen les manifestacions del Sr. Coma i que ha llegit el
Sr. Alcalde. El Sr. Roura també s’autoinculpa si això és constitutiu de delicte.
Sr. HUGAS
Nosaltres donem tot el nostre suport al Sr. Joan Coma. Subscrivim tot el que fa referència al
document de la fiscalia, però no el podem subscriure totalment perquè hi ha dos punts, els que es
refereixen directament a Junts pel Si, que els exigeixen i lamenten actes seus.
Entenem que nosaltres no tenim cap dubte i aquesta part no ens representa, i el Sr. Coma fa una
valoració política de caire partidista.
En el segon punt de la declaració del Sr. Coma en el que demana que no es respongui als
requeriments de l’Audiència Nacional, per no tenir aquestes institucions cap mena d’autoritat sobre
nosaltres.
Es en aquest punt, ja fa uns mesos quan ens varen demanar al ple la declaració del parlament, seria
contradictori, quan nosaltres no hi vàrem estar d’acord. Crec que els hem d’enviar el que fem perquè
tenim maneres diferents de demostrar que no tenim por. No ens volem pas amagar. Com enfoquem
el procés en si, hi ha divergències pel tema de la paraula desobediència, que serà el moment donat i
vosaltres que penseu més en fer una guerra de guerrilles, sense que ho valorem. Si retiréssim
aquests dos punts, com no es pot, hem de ser coherents. La fiscalia no s’ha posat amb aquestes 2
parts, per tant, subscrivim les paraules del Sr. Coma i el nostre alcalde. Estem al seu costat.
Entenem que, a més, aquesta documentació que s’enviï al delegat, en Millo, i que faci el que hagi de
fer. No el deixem sol, ans al contrari. Som un país de matisos. Aquestes 2 parts són més de política
nacional que del procés.
Tots volem la independència, farem tot i ens la jugarem però tots tenim la nostra manera d’enfocarho. Si la fiscalia actua contra ells, a nosaltres també.
Sra. MUSTERA
Farem la mateixa valoració. Donem suport excepte a aquests dos punts per no caure en
contradicció.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
6. PROPOSICIONS URGENTS
No se´n presenten.
7. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Referent a les obres de sanejament, com està el tema de l’asfaltatge cap a La Mota, quan es farà?
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Sr. TUBERT
Segurament a principis d’any. Estic en contacte amb en Tomeu per coses que cal tenir en compte
com els contenidors, els reductors, els veïns existents. La idea era fer-ho abans de final d’any, però
han sorgit imprevistos.
Sr. HUGAS
La tanca del Sr. Puig, això és a part, demanem que s’insti per tal que s’arregli el talús doncs cau tot
a la carretera. No sé si teniu previst de parlar amb ell i arregli el problema. Aquest problema també
el tenim amb el Sr. Moya.
Sra. ROCA
Hi estan al cas. Sí que hi ha risc. L’avisarem. I ja li hem comentat a la Sandra.
Sr. HUGAS
Tema de les senyals. Els aparcaments nous estan de conya. Molt bona feina. Ens preocupa però
que l’aparcament, quan vas pel carrer, hi ha un mur d’uns 30 centímetres d’alçada. Per normativa
han de tenir 90 cm. Si empasseguen poden caure fins a 2 metres avall. Encara que no fos per
normativa, és un punt delicat de seguretat. També es podria mirar si es pot posar un passamà a les
escales quan baixes i pensar a posar una altra barana a l’altra banda per a major seguretat.
Sr. TUBERT.
Quan havia estat obert, hi havia escalons d’accés. Vàrem aprofitar la base que hi havia i vàrem
adaptar-los de la millor manera. També estaria bé una rampa per cotxets i pel carro de la compra,
però era una rampa que no hi cabia i va quedar així. Ho valorarem, gràcies.
Sr. ALCALDE
No ho hem mirat. La mateixa paret també hi és a l’altre aparcament i tampoc ho vam mirar mai. No
ens hem aturat a pensar en aquest problema. Com diu en Jordi, ho mirarem i valorarem.
Sr. HUGAS
Les senyalitzacions posades. El servei català de trànsit té una normativa i fa unes recomanacions
de com posar les senyals a l’àmbit urbà, concretament a la pàgina 6 del manual (que proposa
entregar-los). És de sentit comú i de legalitat. 5 o 6 senyals que han de tenir una sèrie de
característiques, i que estigui a 2,20 metres d’alçada. I a l’aparcament, al carrer del Dr. Llach, al
carrer Progrés, al Molí, al carrer Progrés a davant de la fleca, es pot trencar el nas un vianant.
Cal complir la normativa i també el sentit comú. N’hi ha dos: al carrer del Dr. Llach i al Progrés es
podia fer una banderola.
Sr. TUBERT
L’argumentació serà molt ràpida. Vàrem parlar-ho amb el nostre tècnic previ a posar les senyals.
Seguint el seu criteri i també el del cap de brigada, les vam col·locar. De tota manera, ho tornarem a
mirar.
Sr. HUGAS
I en aquest cas perquè no la poseu a una altura de 2,20 metres. És un tema de lògica, que no
puguis picar amb el cap. Cal que es revisi les que estan malament.
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Sr. SABATER
Ho valorarem. De tota manera, Cosme, s’haurien de mirar totes les senyals del poble si totes
compleixen la norma. Dubto que sigui així. De tota manera, gràcies.
Sra. MUSTERA
Tinc dues o tres coses.
Tornant al pàrquing, em sap greu, i crec que les rampes són necessàries. Tots tenim fills i podem
acabar anant en cadira de rodes. No s’hauria ni de plantejar. L’accés es complicat, i pels dos
costats.
Sr. TUBERT.
De seguida que vam gestionar el tema dels aparcaments, el primer que vam fer va ser consultar el
tema de la rampa. Per fer-la homologada, havia de ser de molts metres d’allargada i perdíem places
d’aparcament. Vam decidir buscar altres opcions.
Sr. SABATER
Sí, una d’elles va ser la de reservar una zona del carrer Empordà per a persones amb minusvàlua.
Sra. ROCA
Es va fer per problemes determinats, i de cares a esdeveniments ja es marcarà que no és un
aparcament accessible.
Sra. MUSTERA
Quin criteri es va portar per decidir el canvi de sentit el carrer Empordà. El trànsit ha baixat. No és
un carrer de pas i hi ha cotxes aparcats en doble sentit. És un carrer que entres però que et fa sortir,
i és una mica il·lògic. Això suposo que ha provocat la baixada de trànsit.
Sr. SABATER
Quan es va presentar el projecte a la comissió de circulació, l’objectiu era un. Si no fèiem aquest
accés, només quedava una entrada pel poble. Si en posem per exemple, en Bep Sadurní, doncs per
anar a casa seva, havia d’entrar per la banda de les escoles i haver de travessar tot el poble. Per
evitar aquest fet amb els veïns de tot aquest sector, es va decidir fer aquest canvi. I si ha disminuït
el trànsit, dons felicitem-nos tots plegats, perquè un dels objectius és aquest. Que la gent deixi el
cotxe a l’aparcament i vagi als llocs caminant. Estic d’acord amb el que comentes del senyal
d’obligació a la dreta. És un dels que ens haurem de plantejar.
Sra. MUSTERA
A la revista varen sortir diferents canvis de sentit. No es faran?
Sr. TUBERT
Quan es reincorpori el cap de la brigada que ha estat pare, es farà. Hauria d’estar acabat abans de
Setmana Santa.
Sra. MUSTERA
Per a l’adjudicació de les obres de l’aparcament, es varen demanar diferents pressupostos?
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Sr. TUBERT
En aquest cas no. Era un contracte menor. Va anar així. Aprofitant que en Pereferrer havia fet
l’adequació de camins i de l’aparcament dels jubilats, li vam demanar a ell mateix. La idea és
treballar amb els diferents industrials de Verges. Ara per exemple, l’empresa Verges 3 també
realitzarà una petita obra
Sr. SABATER
La idea és aquesta, el nostre parer és de donar feina a les diferents empreses del municipi i anar-les
variant.
Sra. MUSTERA
Al ple del mes de setembre, hi va haver comentaris cap a la Dolors i cap a mi i no ens varen agradar
gaire. Demaneu el suport a altres persones, però en canvi a nosaltres per penjar una opinió al
Facebook se´ns va crucificar. Ho continuarem fent i per tots els mitjans que calgui. I pregaríem no
haver de sentir aquests comentaris. L’altre dia hi havia molta tibantor i molta incomoditat.
Volem que tots puguem opinar. No vàrem pas insultar. La nostra feina com a oposició és aquesta.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son 3/4 de 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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