PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 01/2018
Data: 1 de febrer de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feiu Amat
Sra. Marta Santos Mir
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: Quan falten 5 minuts per 3/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: Quan passen 5 minuts de 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 de bonificació de l’ICIO al Servei Català de la Salut per a la construcció d’un
nou consultori municipal de Verges al carrer Xaloc.
4. Pressupost de la Corporació per a l’any 2018. Aprovació inicial.
5. Donar compte de la sentència al recurs contenciós administratiu 114/14 a l’aprovació
definitiva del Mapa de capacitat acústica municipal.
6. Proposicions urgents
7. Precs i preguntes
Verges, 1 de febrer de 2018
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.

Abans de començar amb els punts de l ple, els regidors consensuen la data per a la realització del
ple del mes de març; com que coincideix amb la processó i els assajos, es disposa que el ple es
celebri el dia 12 d’abril, i la junta de portaveus el dia 5 d’abril, ambdues a l’hora aprovada.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 30 de novembre de
2017.
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 número 137 de data 20 de novembre de 2017 al número 167 de 31
de desembre de 2017 i del número 1 de 4 de gener de 2018 al núm.6 de 18 de gener de 2018).
Pren la paraula el Sr. HUGAS
En el decret 141 s’aprova una modificació de crèdit, i s’incrementen en 4.000 per promoció
econòmica.
Sra. ROCA
Teníem una partida de 4.000 euros per a fires i labors i altres de l’any. Al passar les factures de
gravació del CD d’en Quim Gil a aquesta, l’hem hagut d’incrementar.
Sr. HUGAS
Una altra partida que s’incrementa és la de 4.500 euros per la conservació del camp de futbol. Des
del mes de juliol surt a 484 euros cada mes. Es dispara moltíssim.
Sr. SABATER
Esperem que la ressembra no s’hagi pas de fer sempre. Per això, aquest plus. Respecte als 490
euros, mirarem altres pressupostos per intentar ajustar-nos i esperem que sigui més econòmic.
Sr. HUGAS
Tenim dos decrets referents al fum de l’Alberana. Un de més contundent. Com està el tema?
Sr. SABATER
Al 2014 ja se li va requerir amb l’aportació d’un certificat anual de manteniment. També li restava
presentar documentació de control periòdic. I al 2017, arrel de diferents denúncies, persistim en el
mateix. I serà progressiu. Ara sembla que es posen les piles. Han vingut, s’han reunit amb en
Tomeu i sembla que hi ha intenció de posar-hi ordre i remei.
Sr. HUGAS
El decret 159, sobre senyalització vertical, on és?

Sr. SABATER
Es tracta de la senyalització dels serveis. Ho tenim al magatzem guardat i falta la col·locació, que
es portarà a terme quan tinguem el personal i el temps.
Sr. HUGAS
Per últim, penso que per ser més transparents tots, una cosa és la compra d’un paquet de folis i
ja està, però és que hi ha factures, i no diré de qui són, sobre obres i serveis. He detectat uns
1.000 i pico d’euros de factures amb nombre d’hores d’operari però ni consta a quin lloc ni quina
feina concreta s’ha realitzat. No qüestionem ni les empreses ni vosaltres, però seria més lògic.
Sra. ROCA
Es tracta de 3 fuites consecutives a Can Rubau. Els vàrem deixar oberts perquè a la factura s’hi
posa.
Sr. SABATER
Nosaltres sempre intentem especificar de quina àrea i quin tema es tracta. Potser aquí hi hagué
un error. Però per ser transparents i facilitar les tasques a administració, intentem sempre
especificar-ho.
3. NOMENAMENT COM A REGIDORA DE LA SENYORA MARTA SANTOS MIR
Intervé el secretari que manifesta que correspon donar compliment a l’acord de l’anterior ple
municipal pel que es donava compte de la renúncia del senyor Jordi Tubert Vila i es demanava a
la Junta Electoral Central el nomenament i la tramesa de la credencial com a regidora de
l’Ajuntament de Verges a la senyora Marta Santos Mir. S’ha rebut la credencial de la Sra. Santos
i la mateixa ha presentat sengles declaracions de béns, interessos i possibles causes
d’incompatibilitat.
A continuació, la senyora Marta Santos Mir procedeix a prometre el càrrec de regidora de
l’Ajuntament de Verges conforme la fórmula legalment establerta pel Reial Decret 707/79.
Jureu o prometeu, per la vostra consciència i honor, complir fidelment el càrrec de regidora
d’aquest Ajuntament de Verges amb lleialtat al rei, i guardar i fer guardar la constitució com
a norma fonamental de l’Estat i l’Estatut d’Autonomia de Catalunya?
La senyora Marta Santos Mir respon: “sí, ho prometo per imperatiu legal”.
L’alcalde de l’Ajuntament de Verges li dóna la benvinguda al consistori.
El Sr. HUGAS pregunta de que serà regidora. Li respon la Sra. Santos que de cultura i esports.

4. APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO AL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT PER A LA
CONSTRUCCIÓ DEL NOU CONSULTORI MUNICIPAL DE VERGES AL CARRER XALOC.
Atesa la llicència d’obres concedida mitjançant el decret d’alcaldia 160/2017 al Servei Català de la
Salut, per construir el nou dispensari, ja que la que disposaven era anterior i s’ha adaptat el projecte
a la normativa actual.
Vista la sol·licitud presentada pel Servei Català de la Salut, en data 17 de gener de 2018, en la
qual sol·licita, en relació a la llicència d’obres per a la construcció del nou consultori municipal de
Verges al C/ Xaloc, que l’Ajuntament concedeixi la màxima bonificació prevista (95%) de la quota
de l’impost sobre construccions instal·lacions i obres, ja que es tracta d’una actuació promoguda
per l’Administració Pública i que es pot declarar d’especial interès o utilitat pel municipi de Verges.
Vista l’ordenança fiscal número 4, reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres
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.
Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Atorgar una bonificació del 95% de l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres al
Servei Català de la Salut, en relació a la llicència d’obres, aprovada pel decret 160/2017, per a la
construcció del nou consultori municipal de Verges al C/ Xaloc, per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Segon.- Notificar aquest acord al Servei Català de la Salut.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
5. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2018. APROVACIÓ INICIAL
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de Verges ha elaborat el pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2018.
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.
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 2018, amb una previsió
d’ingressos de 1.088.160,00 euros, i una previsió de despeses de 1.088.160,00 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. SABATER
El Sr. alcalde explica succintament la proposta. A la junta de portaveus, en la que hi vau assistir
tots i en la que vàrem comptar amb la presència de l’Imma Tarrats del Consell Comarcal, ja es van
explicar les partides i aclarir certs dubtes que hi podien haver. Tanmateix, si teniu alguna aportació
o dubte a fer i us el podem resoldre, endavant.
Sra. MUSTERA
Primer de tot, ens hagués agradat que haguéssiu presentat unes línies per on voleu anar aquest
any amb el pressupost. Tornem a dir que és bastant continuista. I ens ha sobtat molt certes coses:
-Respecte el POUM, que ja s’havia parlat als darrers plens, observem que per sorpresa ha
desaparegut completament. I això que dèieu que portaríeu el municipi al segle XXI i no sé quantes
coses més, i ara resulta que us feu enrere?
-A cultura, ens ha estranyat perquè hi ah dos partides molt importants. La Processó i La Sopa i
des del 2016 no s’han tocat. L’Ajuntament rep un fons de cooperació econòmica i cultural que el
15% s’ha de destinar a cultura. Dos de les coses més importants a Verges són aquests dos
esdeveniments. Beneficien comercialment i posen el poble als mitjans.
-Ens preocupa molt el tema de personal. L’estat estableix que entre el 2017 i el 2019 s’han d’anar
regularitzant les places temporals no indefinides per estar sota del 8% de temporalitat. Com ho
contempleu pel 2018?

-Pel que fa a les inversions, un altre tema que ens preocupa. Amb la deixalleria hi estem totalment
d’acord. També amb el porta a porta. Però si voleu ho deixem per després perquè és llarg.
Sr. SABATER
D’acord. A veure, pel que fa al tema del POUM. No és veritat que ens haguem fet enrere. Ben al
contrari, continuem pensant que el poble de verges necessita actualitzar-se pel que fa a les normes
urbanístiques. Tant és així, que ja vam licitar-lo. Vosaltres n’heu estat partícips. Segurament ho
dius perquè en el pressupost no hi surt la partida dels 20.000 euros, però no hi surten perquè són
els que hi havíem de destinar l’any passat, que no hem gastat i que, per vinculació, els incorporem.
Pel que fa al que comentes del fons de cooperació. És cert que es destina un 15% a cultura. Però
també és cert que hi ha unes premisses a complir, com per exemple que molts dels actes culturals
que es facin han d’estar destinats a sales de lectura, a un públic infantil, etc. Tot i així, som els
primers de saber de la importància d’aquests dos esdeveniments com són la Processó i la Sopa.
Tant és així que hi aportem dos partides exclusivament per a elles i des dque hi som, vam
incrementar la de La Sopa. La Processó de verges és patrimoni del poble i l’Ajuntament sempre
estarà al darrere pel que faci falta, més enllà de la partida pressupostària. Però exemple que volem
ajudar en la seva promoció, són la publicació del llibre de la Pilarín o l’organització de la trobada
de ranxos.
Sra. MUSTERA
No ho vau pas inventar vosaltres. Pel que fa a això del fons de cooperació, potser no m’he explicat
prou bé. Però consulteu-ho bé que no ens han pas dit això.
Sr. SABATER
D’acord. Però també et diré que no hem estat quiets en busca de recursos. Jo mateix em vaig
reunir amb en Tono, president de l’Associació, a la Diputació amb el diputat de cultura. Com et
deia, si mai hem d’incrementar les partides per aquests dos grans esdeveniments ho farem. Igual
que hi destinem gran part del nostre personal per als dos grans esdeveniments que té el poble.
Sra. ROCA
Estem al cas de la regulació de les places. Ho estem mirant. Per aquest any encara no hi ha un
pla establert. Al 2019 ens hem de posar al dia.
Sr. HUGAS
Pel que fa a mi, poca cosa. La partida de 14.000 euros de neteja i jardineria que fa el Tramuntana,
amb tots els respectes, nosaltres no creiem pas que el poble estigui més net i hagi millorat.
Sr. SABATER
Ja ho vàrem parlar al ple passat. Nosaltres, del servei n’estem contents perquè porten la neteja,
la jardineria i el cementiri. L’ajuntament té el personal que té, que és mínim. I les demandes són
moltes. Per això vam apostar per aquest servei del Tramuntana. Entre els dos equips i amb
campanyes de sensibilització i civisme, el servei que donen ens ha respost. N’estem contents. Que
pot millorar? I tant.
Sr. HUGAS
D’aquests 14.000 euros, no sabem que va cada apartat. No sabem si és eficaç.

Respecte la recollida de residu, són 78.000 euros igual que l’any passat.
Sr. ROCA
Al firmar el plec amb Recumas, es mantenia el preu del servei. El preu és vigent. Aquest any
veurem els costos i quant recuperem. Després farem la valoració d’ordenances i escombraries. A
part de la deixalleria.
Els costos, aquest any els posarem aquí dintre. Hi haurà dos coses: despeses de personal i llavors
la recollida pròpiament.
Sr. HUGAS
A les inversions, la partida de 15.000 euros de la llum, seria possible algun assessorament: si han
de ser grogues o blanques....
Respecte la sala polivalent, estava condicionat a la promesa de la subvenció de la Diputació de
Girona. És així, no?
Sr. SABATER
La Diputació ens va comentar les diferents premisses que tenen des de vici-presidència. Creiem
que és necessari arranjar-ho com a espai adequat per assajar, per fer diferents activitats culturals,
conferències, etc. Ens van dir que hi comptéssim i al voltant d’aquesta quantitat. Si no ens arriba
la subvenció, ens ho haurem de replantejar.
Sr. HUGAS
Dependrem d’uns diners. I el grup de la CUP els van matxacar per aquestes subvencions. Si no
es fan, les inversions seran de 35.000 euros?
Sra ROCA
Es la primera opció si ens donen aquests diners. Tirarem per aquí. La resta d’inversions es podran
fer amb romanents. La segona prioritat que serà el carrer dels Bous, i després depèn de com vagin
les obres del consultori, farem l’adequació d’aquesta zona.
Sr. HUGAS
Es tracta d’un pressupost continuista i per això ens abstindrem. Si votéssim en contra, seria votar
en contra el que havíem fet en altres pressupostos.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per MAJORIA ABSOLUTA amb els Vots a favor: 5, del senyor Sabater i de les senyores
Roca, Ribas, Feliu i Santos del Grup Junts fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFPCUP-PA); abstencions: 4, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup Municipal del Partit
Demòcrata Europeu de Catalunya (PDeCAT) i de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra
Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
6. DONAR COMPTE DE LA SENTÈNCIA AL RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU 114/2014
A L’APROVACIÓ DEFINITIVA DEL MAPA DE CAPACITAT ACÚSTICA MUNICIPAL

Atès que la Sra. Ester Bover Ferrer, va interposar un recurs contenciós-administratiu contra
l’Ajuntament de Verges, contra l’aprovació definitiva del mapa de capacitat acústica del municipi,
Es dona compte de la sentència núm. 721, de 6 de novembre de 2017 de la Secció Tercera del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, on s’estima el recurs interposat per la Sra. Ester Bover
Ferrer contra l’acord plenari de 25 de novembre de 2013 on s’aprovava el mapa de capacitat acústica
de Verges, amb imposició de les costes a la part demanda.
7. PROPOSICIONS URGENTS
7.1.- APROVACIÓ PROJECTE MINI-DEIXALLERIA .
Atès que l’Ajuntament de Verges disposa d’un terreny al Camí de Marenyà, on s’ha plantejat
instal·lar una mini-deixalleria.
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona un projecte de creació de mini-deixalleries
als municipis de Gualta, La Tallada d’Empordà i Bellcaire amb la deixalleria comarcal del Baix
Empordà.
Atès que en la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 l’Ajuntament de Verges delega
les gestions per a sol·licitar una subvenció per a fer una mini deixalleria a Verges.
Atès el projecte de instal·lació de mini-deixalleria a Verges, redactat pel Consell Comarcal del Baix
Empordà, per un import de 92.415,00 euros més 19.407 euros d’IVA i un cost total de 111.822,39
euros.
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals de Catalunya.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de construcció de mini-deixalleria a Verges,
redactat pels serveis tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà, per un import de 92.415,00
euros més 19.407 euros d’IVA amb un total de 111.822,39 euros (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de trenta dies, a partir de la
publicació al BOPG, a un diari de màxima audiència, i al tauler d’anuncis de la Corporació, per què
totes les persones interessades puguin al·legar el que considerin convenient a les oficines
municipals els dies laborables de 9 a 13h.
Tercer.- Disposar que en el supòsit de que no es presentin al·legacions al respecte aquest es
considerarà aprovat definitivament sense necessitat d’adoptar cap altre acord.

Sra. MUSTERA
Hi ha dues coses que ens agradaria que estudiéssiu. Des del nostre grup no veiem gaire clara la
ubicació amb visió de futur. Hi ha la urbanització i la zona esportiva. Els pobles veïns la tenen
apartada. I, a més, és per on el poble ha de créixer.
De la documentació que apareix a la web, i d’acord amb la normativa aplicable a espais lliures són
per a parcs infantils. Des del grup veiem bastant impossible que es pugui construir. Ho hem mirat a
la pàgina web, i tècnicament no s’hi pot fer. Si voleu la documentació per mirar-ho amb els tècnics?
Sr. SABATER
Sí. Si ens ho dones, ho comentarem. Gràcies.
Sra. ROCA
Per contestar una part. No tenim terrenys municipals. El fet de fer un POUM i el porta a porta sabem
que era complicat, i el fet de no tenir el POUM ho podia complicar. Cal incrementar l’índex de
reciclatge. Estem tranquils que podem trobar noves zones d’equipaments. I estem tranquils, perquè
aquesta construcció, que són tanques, es pot traslladar sempre que sigui necessari i en trobem de
més adequades. I si ens donen el 100% de la subvenció, hem de fer-la.
Sra. MUSTERA
Caldria trobar un terreny més bo.
Sra. ROCA
Ho sabem perfectament, però ens cal fer el porta a porta.
Sr. HUGAS
Coincidim amb el que diu la Susagna. Hi ha aquest canvi de planejament. I allà no s’hi pot fer un
equipament. Tenim un problema. El mes de març de 2009 ho va aprovar urbanisme. Ho haureu
d’aclarir. Sincerament, pensem que no es podrà fer. I el lloc no és molt adequat.
I sobre si es pot canviar, si d’aquí a 4 anys s’ha de canviar, haurem de tornar a pagar. Hi ha ganes
i il·lusió, però no podem votar a favor perquè creiem que legalment no es pot fer i hipoteca molt una
zona que acabarà sent residencial. Primer aclarir si es pot fer i després veure bé l’emplaçament.
A proposta d’alcaldia, i per analitzar tècnicament l’emplaçament, es retira el punt de l’ordre del dia
8.PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Bàsicament són 4 crítiques. Es va fer el Sant Antoni. Es va fer un cartell, s’explicava el que es faria
i no es deia qui ho organitzava
Sra. ROCA
Uns privats i volien permís de foc.
Sr. HUGAS
Ens preguntem si estava cobert amb l’assegurança de l’ajuntament

Sra. ROCA
Hi ha una instància feta
Sra. RIBAS
És per fer els cartells.
Sr. HUGAS
Les noves direccions de circulació, no les posem en dubte, però dona la sensació pel que deien
els veïns afectats que tot s’havia fet de forma immediata, sense avisar en temps.
Sr. SABATER
Assumeixo la responsabilitat. Jo mateix vaig anar casa per casa dels que varen mostrar una queixa
adequada.
Sr. HUGAS
Us vaig preguntar, crec que era a l’últim ple. Heu posat terra al carreró de Can Puig i Can Gardella.
S’asfaltarà?
Sr. SABATER
La intenció era el que us va comentar la Núria, però com que hi ha previsió de fer el consultori,
creem que no és moment d’asfaltar-ho si hi ha previsió d’anada i tornada de camions. Si poguéssim
demanar que com a possible millora ens ho asfeltessin...
Sr. HUGAS
No sé si espot demanar una millora fora de l’àmbit de l’obra pròpiament. Creieu que està ben
compactat això? Jo crec que no. Aquest carrer està afectat per un conveni amb el Sr. Puig que el
dia que construeixi ha de fer el carrer. Ho tindreu en compte?
El secretari li contesta que analitzaran aquest conveni.
Sr. HUGAS
Es podria tornar a l’antiga manera de fer? M’explico. Hauríem de tornar a com es feia abans que
arribés la bona època, i que quan hi ha obres a un carrer, una part del cost l’assumeixin els veïns,
ja que se’ls està millorant els serveis a la finca. Molt injust que això acabi d’aquesta manera.
Sra. ROCA
Tot es pensa, tot es rumia i tot es treballa. Les urbanitzacions les ha pagat l’ajuntament, no pas
els veïns. I si ho voleu treballar, doncs encantats. Tot i que no és la nostra manera de veure-ho.
Sr. HUGAS
Ho acceptem. Endavant. Són els diners del poble.
Dimarts que ve, es fa una xerrada del Sr. Josep Pàmies. Per nosaltres és un “metge” d’alimentació
i salut de teràpies a baix cost. Li he dedicat temps a buscar qui és aquest senyor. El col·legi de
metges ha advertit d’aquest tema. Un Sr. que parla per exemple que la por a tenir càncer és la que
el provoca. Com es provoca amb aigua de l’aixeta o embotellada. Recolza la tesi que el càncer es
cura amb pensaments positius del metge, etc... Des de l’ajuntament, organitzar aquests actes amb

aquest personatge, dit sense faltar, i veient de quin pal ve, creiem que és un pèl delicat. Heu
demanat la opinió de la metgessa del poble?. Algú s’ho pot arribar a creure el que digui.
Sra. RIBAS
Demà es fa un taller de cuina saludable. Ve una persona acreditada, infermera i nutricionista. I es
comença a veure que l’alimentació és important. Pensem que cal donar opinió a que la gent estigui
informada. A la part mèdia i a les medicines alternatives. Penso que cal donar tot el ventall.
Hi ha persones que amb l’alimentació es varen curar. Sóc infermera i treballo a la part de la
medicina tradicional pura i dura que ens pot ajudar. Parla de l’astevia i jo hi crec. Millor que
l’espartà. Pensem que és bo que el puguin sentir.
Sr. HUGAS
Pensem que l’administració ha de qüestionar aquests actes.
Pel que fa als llibres que es fan a compte d ela Processó de Verges, havíem entès que una part
servia per finançar La Processó; a l’assemblea es va votar que sí.
Sr. SABATER
Ja t’ho vaig comentar a la junta de Portaveus. Vam proposar un conveni amb el nostre secretari
perquè la intenció era que qui en sortís beneficiat fos l’Associació. Pel que sigui, aquest conveni
no es va signar.
Sra. MUSTERA
Vàreu comentar que volíeu arreglar el carrer dels Bous; hi haurà el sanejament?
Sra. ROCA
Sí, justament es fa per això.
Sra. MUSTERA
La zona del parc-bike que hi ha darrera de l’Institut, hi ha feta la cessió a Ensenyament. Ens han
donat el permís?
Sr. SABATER
Són de l’ajuntament i com que el nou centre va per llarg, doncs de moment l’hi donem aquest ús.
Sra. ROCA
I en són coneixedors.
Sra. MUSTERA
El tema de l’autocar. Vaig llegir que a les xarxes dèieu que l’ajuntament no hi podia fer res. Però
es traurà?
Sra. ROCA
L’Ajuntament por fer, fins a un cert punt. Seria una cosa si es tractés d’un residu sòlid, però com
que es pot moure no ho és. Els rurals estan negociant i veient les intencions. Sembla que el vol
treure. I mentre no sigui residu no hi podem fer res. També els Mossos n’estan al cas.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son tres quarts de deu i
cinc minuts 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

