PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 01/2017
Data: 2 de febrer de 2017
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.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
Pressupost de la Corporació per a l’any 2017. Aprovació inicial.
Proposta de moció d’unió de pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el
contracte de la societat amb la pagesia.
5. Conveni d’encàrrec de gestió de l’Ajuntament de Verges al Consell Comarcal del Baix
Empordà per la prestació de serveis de recollia i eliminació de la fracció rebuig dels residus
municipals.
6. Proposicions urgents
7. Precs i preguntes
Verges, 2 de febrer de 2017

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. PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 1 de desembre de
2016.
Es detecta un error en la nomenclatura, on hi posa finca del Sr. Moya, ha de ser del Sr. Moy.
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 184 de data 11 de novembre de 2016 al número 5 de 19 de gener de
2017).
3. PRESSUPOST DE LA CORPORACIÓ PER A L’ANY 2017. APROVACIÓ INICIAL
Vist que l’alcalde de l’Ajuntament de Verges ha elaborat el pressupost d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2017.
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 2017, amb una previsió
d’ingressos de 1.041.200,00 euros, i una previsió de despeses de 1.041.200,00 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
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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.
Sr. SABATER
El Sr. Sabater exposa que ja fa quinze dies que s’està treballant amb el pressupost, i que l’hem
compartit tots plegats.
Sr. HUGAS
Nosaltres valorem molt positivament que s’hagi fet el pas de l’equip de govern per explicar el
pressupost. És un camí de futur molt positiu. També valorem molt positivament l’acord amb el nostre
grup per desenvolupar els projectes que hem proposat. Serem lleials, les proves esportives, la carta
de colors, preparar el projecte pel parc d’autocaravanes per implementar al 2018. Visualitza la
voluntat dels dos grups per treballar conjuntament pel bé del poble. Tot, sense perdre la dinàmica de
treball de govern i oposició que és necessari. I entenem que podríem comptar amb la companyia
dels companys d’ERC.
També valorem positivament el tema del POUM. Per una vegada es vol arreglar el tema urbanístic
del poble, i sou molt valents (o temeraris-rient-). Hem de ser-hi tots i vosaltres ho heu iniciat. I és
d’agrair.
Del pressupost hi ha dos coses que ens trontollen: el carreró entre els Bous i el carrer Ample, i
creiem que 7.000 és exagerat. I un altre tema que és l’edició del llibre de la petita història de “La
Processó”. Hi ha una inversió de 14.000 euros i que l’Ajuntament en recupera 4.000 euros. I
entenem que al 2018 hi pressupostarem la resta. Això és una subvenció en definitiva. I entenem que
és excessiu el que és dóna. Es podria recuperar la meitat. Si es venen tots, tindran el benefici
aproximat d’uns 10.000 euros. No arrisca res, i es va pagant.
S’obre una caixa de pandora, perquè no es podria fer a totes les demés. I pensem que pot afectar
l’economia de l’Ajuntament. No som equitatius. No anem pas en contra. I el que ens ha desagradat
de la situació és que el projecte ja ha estat encarregat. Encara no ho heu aprovat i ja s’ha
encarregat. No costava res que ho haguéssiu esmentat abans.
Després, el tema de la festa o de les festes. La voluntat és baixar de 40.000 a 36.000 euros. La
voleu gestionar millor. Heu gastat prop de 50.000 euros. Insistim que s’ha de controlar la despesa.
D’acord que la festa major és per tothom però també es podria gastar en inversions. Cal que pareu
la sagnia, i aconseguir-ho. 10.000 euros són molts. I amb lo de la Processó són 14.000 euros i ja
són molts diners.
També valorem molt que s’incrementi la despesa social i joventut.
Amb tot, farem una abstenció positiva al pressupost, farem una mica de la CUP.
Sra. MUSTERA
Nosaltres també valorem molt positivament les explicacions i dubtes que hi havia. Se’ns han quedat
però varies coses. El tema del carreró petit, en que el pressupost és exagerat. El tema de la
participació, tampoc ens ha quedat clar com es gestionarà la partida.
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Ens va sobtar que la convocatòria fos el dijous. No teníeu els pressupostos al davant, falten dos
persones. I havíeu d’ampliar la jornada del centre de visitants i no es fa.
Sr. SABATER
No teníem els pressupostos davant perquè el que volíem era explicar-vos les línies a seguir, les
principals partides i que ens proposéssiu i opinéssiu.
En cap moment vam dir que ampliaríem la jornada. Vam dir que havíem estudiat aquesta possibilitat
per si mai decidíem ampliar-la.
Sra. MUSTERA
Respecte la brigada d’obres i serveis, es tracta d’una incoherència. Us vàrem demanar les factures
del 2016 i veiem que l’import és molt elevat tot i que hi ha una persona més. Entre la contractació de
la persona de més i els externs, la partida és exagerada.
La partida dels camins continua sent minsa. Estem bastant malament.
Per tots aquests motius, votarem en contra al pressupost.
Sr. SABATER
Respecte a les despeses de la brigada i que la despesa continua sent alta, ho explicarà el Sr.
Tubert.
Sr. TUBERT
El cap de la brigada, quan es va contractar, crèiem que podríem estalviar o millorar amb aigua i
llum. Per posar un exemple, amb Instal·lacions Verges, el 2014 es va gastar 21.300 euros, al 2015
prop de 22.000 i al 2016 varen baixar a 17.000 si en aquests imports hi traiem la bomba que s’ha
hagut de canviar.
Sr. SABATER
Com a complement i respecte les 3 empreses amb qui treballem més, que són Instal·lacions
Verges, Instal·lacions Cebrià i proveïdors d’obres, cal dir que el 2016 la despesa de la factura
d’instal·lacions Verges és la mateixa, però cal tenir en compte que hem fet el canvi de la vàlvula del
camp de Fútbol i el motor avariat. Sense aquestes, estaria la despesa prop de 13.000 euros.
Amb Instal·lacions Cebrià, estem de forma similar. Al 2016 el nostre cap d’obra ha fet un seguiment
de les diferents tasques per llavors ell poder-ho fer. Està aprenent.
I respecte a les obres, si que podem observar un canvi important. Hem passat de 12.000, a 4.600 i
2.000 euros respectivament del 2016 al 2014.
És veritat que sempre necessitem maquinària i personal especialitzat. El nostre objectiu és no haver
d’anar tant a aquestes empreses i poder solucionar tot el que puguem des del personal de
l’ajuntament. Però no sempre és possible. Ara bé, ens vam comprometre a fer una comparativa des
després d’un any i avui us la podem ensenyar. Com podeu observar, no només estem molt contents
amb el nostre brigada sinó que ens permet estalviar diners en partides que abans hi havia una
despesa considerable.
Sr. TUBERT
Pel que fa als camins, el balanç del 2016 és positiu. Vàreu fer aportacions. I la idea per aquest any
és mantenir però aplicant-ho de forma diferent. Ens reunirem i que els propietaris de les zones
controlin la feina a nivell d’anivelladora i control dels àrids.
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I si hem d’incrementar la partida, ja ens agradaria però hi ha el que hi ha. I també ens han fet mal
les pluges.
Respecte al tema del carreró, ho faré senzill. El projecte de la Sandra era de 3.500 euros. La partida
ha incrementat. Segurament sobraran però la idea és que alguna de les empreses del poble pugui
executar l’obra.
Sra. ROCA
Potser caldrà més àrid.
Sr. SABATER
Ara incorporarem un brigada del consell comarcal. I hem fet una llista de feines prioritàries, com ara
els separadors al pavelló municipal, el teulat de l’escola i del camp de futbol, entre d’altres.
Sr. HUGAS
Perdó, m’havia oblidat d’un parell de coses més.
Una cosa bona, i és la partida financera que ha baixat. Però no ens queda gens clar per què és així.
I una altra, que són les inspeccions de l’ECA. Ho trobem molt injust. Aquí hi ha un conflicte. I si
realment al Mas Pi hi ha soroll, els farem pagar la sonometria a ells o no?
Sr. SABATER
Pel que fa a la despesa financera us ho vaig informar personalment en un correu aquesta mateixa
setmana. Hem deixat de pagar els dos préstecs i es va treballar amb la reducció dels interessos de
dos més, i vàrem passar del 4 al 2% d’interessos.
Respecte a les inspeccions, si no hi hagués la problemàtica, potser no es pressupostaria la
sonometria. Però si quan va esclatar al seu dia, s’hagués fet des de l’ajuntament aquestes
sonometries potser (i vull deixar clar aquest potser) ja no hi hauria hagut la demanda, etc... Ara
s’haurà de fer i hem d’estar coberts.
Per últim, i abans de la votació, vull fer-vos una reflexió. M’ha sabut molt de greu sentir que us
abstindreu i votareu en contra. A mi, personalment, m’hauria agradat que haguéssiu votat a favor,
perquè com molt bé heu dit, hem estat dialogant i demanant-vos propostes. Pensàvem que estàvem
en un camí nou de diàleg i col·laboració i que es veuria avui amb un gest de tots plegats. En fi, ara
ja està. Només és una reflexió. Dit això, tirem endavant amb el POUM i amb Porta a Porta en la
recollida d’escombraries, i esperem que hi siguem tots 9, perquè són temes cabdals per al poble i hi
haurem d’ésser tot 9.
Sr. HUGAS
Ens abstenim. Però nosaltres ja hem dit que ens hi implicarem. La nostra funció com a oposició és
fiscalitzar. No vol dir que tot es faci malament. És una manera de dir que estarem amatents.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada amb el següent resultat:
Vots a favor: 5, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA).
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Abstencions: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU)
Vots en contra: 2, de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya
– ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
4. PROPOSTA DE MOCIÓ D’UNIÓ DE PAGESOS DE CATALUNYA DAVANT LA NECESSITAT
DE RENOVAR EL CONTRACTE DE LA SOCIETAT AMB LA PAGESIA
En el Congrés d’Unió de Pagesos celebrat a principis del 2016, el lema escollit va ser La Pagesia,
sector clau per al futur del país. Per caminar cap a aquest doble a objectiu, és necessari renovar el
contracte de la societat amb la pagesia a tots els nivells, és per això que el darrer Consell Nacional
d’Unió de Pagesos va aprovar organitzar una marxa pagesa que conflueixi en una concentració a
Barcelona i també va aprovar el següent manifest que es transcriu literalment:
MANIFEST: LLUITA AMB UNIÓ DE PAGESOS PER LA DIGNITAT DE LA PAGESIA
Unió de Pagesos de Catalunya des del seu inici fins als nostres dies ha estat compromesa amb la
lluita per l’obtenció de les llibertats democràtiques i nacionals de Catalunya. Avui, en l’actual
conjuntura de canvi polític i social, el sindicat veu la necessitat de renovar el contracte de la societat
amb el camp, de tal manera que la Catalunya pagesa sigui incardinada en el model de país del
futur. Per aquest motiu, el sindicat agrari majoritari al camp català organitza la primera marxa
pagesa a Barcelona per la dignitat el 28 de gener. Resumim en sis eixos els reptes als qual cal fer
front perquè el camp català contribueixi adequadament al benestar de la societat catalana.
• Primer: Dignificació i reconeixement del paper de la pagesia en la societat
El Parlament de Catalunya ha reconegut en diverses ocasions que el sector agropecuari i forestal és
estratègic. No obstant això, en la nova configuració política, la ciutadania ho hauria de reconèixer
com a un dels seus fonaments, i per això, considerem que s’han d’incorporar al seu text fonamental
les funcions del sector:
a) L’abastament segur d’aliments a la població.
b)La conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari i rural.
c)L’ocupació equilibrada del territori.
En la mateixa línia, la ciutadania ha de conèixer específicament l’esforç i el compromís del sector
agropecuari i forestal català sense obtenir més contraprestació, cas que n’hi hagi, que la prevista a
la Política Agrària Comuna, cosa que comporta per al sector l’aportació a la societat d’un conjunt de
béns públics que el mercat no remunera o només ho fa parcialment. Aquest esforç es fa per complir
les majors exigències a la producció de la Unió Europea i que la resta de competidors mundials no
han de respectar, ja que només han de complir la normativa concordant amb les regles de
l’Organització Mundial del Comerç. D’altra banda, el coneixement del rol social de la pagesia ha de
servir també perquè la ciutadania respecti la convivència amb les activitats agrícoles, ramaderes i
forestals quan accedeixi i gaudeixi del medi.
• Segon: Respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana de ser
representada institucionalment en més de dos terços per Unió de Pagesos
Des de les primeres eleccions democràtiques al camp (desembre 1994), Unió de Pagesos de
Catalunya ha obtingut el suport àmpliament majoritari de la pagesia professional catalana, en les
darreres eleccions (febrer 2016) ha obtingut una representació lleugerament superior als dos terços,
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no obstant això, l’actual Govern i els que l’han precedit han desenvolupat polítiques i normes que
han sostret i menystingut, en major o menor grau, la veu d’Unió de Pagesos, com a representant
àmpliament majoritària de la pagesia professional a les institucions catalanes.
Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté
a les Taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d’Agricultura, Parcs Naturals i altres espais
d’interès natural, Agència Catalana de l’Aigua, Agència de Residus de Catalunya, formació
professional contínua i ocupacional, autònoms i, també, en òrgans de participació socioeconòmica
de determinades administracions locals.
• Tercer: Preus remuneradors per a la pagesia
La pagesia catalana suporta una davallada acumulada, en termes constants, del 39 % de
l’anomenada Renda Agrària entre 2001 i 2015, bàsicament per l’evolució de la Política Agrària
Comuna, que ha deixat de sostenir eficaçment els preus, tenallada per la liberalització deslleial en
l’accés al mercat interior a la Unió Europea, i els oligopolis agroindustrials i comercials que ens porta
a suportar en molts sectors preus ruïnosos per les nostres produccions. A aquests dos aspectes, cal
afegir l’encariment desmesurat de determinats costos de producció.
El Parlament ha instat el Govern reiteradament a treballar per assegurar la justícia i l’equitat en el
comerç i la distribució dels productes agroalimentaris, garantint els recursos humans i materials
suficients per dur a terme, de manera coordinada i sinèrgica, una tasca, sostinguda en el temps i
d’ampli abast, d’inspecció, control i, si escau, sanció (competència, comerç, consum, sanitat i fraus
alimentaris) per a assegurar el compliment de les normes que regulen el mercat, la competència i el
comerç agroalimentaris. Així com, fins i tot per llei, a presentar al Parlament un paquet legislatiu que
permeti la regulació, en l’àmbit de Catalunya, de les interprofessionals, els contractes tipus, les
agrupacions i organitzacions de productors, així com l’actualització de la regulació de les llotges i
altres mecanismes que assegurin la transparència dels mercats.
Mitjançant decrets llei, per la seva imperiosa necessitat i urgència, cal posar totes les mesures que
calen per assegurar l’aplicació immediata de tots els mecanismes a l’abast per assegurar la justícia i
l’equitat en el comerç i la distribució dels productes agroalimentaris.
• Quart: Respecte a les prioritats en desenvolupament rural.
La pagesia catalana ha vist com l’Administració General de l’Estat ha disminuït en un 74 %
l’aportació que feia al Programa de Desenvolupament Rural [PDR] de Catalunya, no obstant això, la
Taula Agrària i, després, el Ple del Parlament al debat monogràfic, van acordar unes prioritats en
programació i execució, que l’actual Govern no ha respectat i ha comportat retallades en les
inversions en les explotacions, mesures d’agroambient i clima i d’agricultura i ramaderia ecològiques
i compensacions a les Zones amb Limitacions Naturals (muntanya i desfavorides).
Aprofitant la pèrdua de la majoria absoluta al Congrés dels Diputats, cal revertir la desatenció de
l’Estat a la modernització i sostenibilitat del sector agropecuari i forestal i, mitjançant una llei, cal
deixar fixades les prioritats consensuades en programació i execució del PDR de Catalunya, així
com, la revocació de les retallades i les reprogramacions imprescindibles per assegurar-ho.
• Cinquè: Gestió diligent i eficaç de la fauna salvatge.
La pagesia catalana pateix els danys de la fauna cinegètica que s’incrementen any rere any i
provoca importants pèrdues econòmiques a les explotacions agràries. No podem esperar més a
capgirar aquesta situació, el Govern i el Departament d’Agricultura han de destinar els recursos
humans i econòmics necessaris per garantir una gestió eficaç de la fauna en tots els espais
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cinegètics, públics i privats, i revertir la situació actual. S’han de facilitar, simplificar i habilitar les
comunicacions electròniques per a les sol·licituds d’actuacions excepcionals.
També exigim al Departament d’Agricultura que declari l’emergència cinegètica tot l’any a les zones
que superen els llindars per a la declaració i garanteixi que l’execució de les mesures excepcionals
s’apliquen de forma eficaç fins a reduir les poblacions de fauna per sota dels llindars d’emergència.
A més, la Generalitat de Catalunya ha d’actuar diligentment, quan queda demostrada la manca
d’eficàcia de les actuacions dels titulars dels terrenys cinegètics, per minimitzar els danys i gestionar
la sobreabundància de l’espècie que els causa.
Respecte als danys de fauna protegida, especialment l’ós i el voltors, cal que s’analitzi la capacitat
del medi de mantenir-los de forma sostenible sense perjudicar al bestiar domèstic i, si s’escau, es
prenguin les mesures necessàries per evitar que segueixi augmentant la població o es redueixi, es
reforcin les mesures preventives i en cas de danys aquests s’indemnitzin. Cal que es prevegin les
accions a emprendre davant la possible arribada d’espècies com el llop, les poblacions del qual
estan creixent a altres zones de la península Ibèrica i a l’altra banda dels Pirineus i provoquen
importants conflictes amb la ramaderia extensiva.
És del tot imprescindible un replantejament urgent de la gestió de la fauna salvatge a tot el territori,
replantejament que s’haurà de dotar de legislació específica de caça i de gestió de la fauna, però,
mentre no es disposa del nou marc legislatiu cal actuar aprofitant al màxim el marc actual.
Sisè: Aturem les arbitrarietats, per uns espais agraris protegits i productius
La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d’urbanisme que està aplicant la
Generalitat de Catalunya amb exigències, en base a criteris i procediments fora de les normes, o no
autoritzant, amb aquest criteris espuris, construccions i/o instal·lacions imprescindibles per a
l’activitat agropecuària i forestal. La Generalitat també està establint un règim sancionador en
matèria de gestió de les dejeccions ramaderes i altres fertilitzants que pretén sancionar actuacions
no intencionades, que no són incompliments d’obligacions o d’accions comprovables.
La pagesia necessita una legislació que garanteixi uns espais agraris protegits i productius, estudis
d’impacte agrari que minimitzin els impactes de les infraestructures i els corregeixin,
l’homogeneïtzació de les normatives que regulen el sòl no urbanitzable i l’establiment del Pla
Sectorial Agrari. També necessita una definició de les noves zones amb limitacions naturals,
desenvolupar polítiques específiques per a les zones periurbanes i la revisió de l’abusiva i arbitraria
designació com a Zona d’Especial Protecció Aus (ZEPA) d’espais agraris i dels seus plans de
gestió.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Donar suport al manifest Lluita amb Unió de Pagesos per la dignitat de la pagesia.
Segon.- Donar suport a la marxa pagesa i a la concentració de Barcelona, des del punt de vista
logístic o facilitant el pas dels tractors pel municipi o amb altres fórmules de caràcter voluntari.
Tercer.- Notificar l’aprovació d’aquesta moció a:
-

Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
President de la Generalitat de Catalunya
Plaça de Sant Jaume, 4
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08002 BARCELONA
-

Sr. Joan Caball Subirana
Coordinador Nacional de la Unió de Pagesos de Catalunya
C/ Ulldecona, 21-31 2a planta
08038 BARCELONA

Sra. ROCA passa a exposar en que consisteix la marxa d ela dignitat.
Sr. HUGAS
Ens abstindrem. Perquè en el punt cinquè hi ha un petit problema. La introducció de l’os, el voltor i el
llop. Destil·la un cert rebuig. Nosaltres hi estem a favor d’aquests tres i a més de la llúdriga al Ter.
Com destil·la tot això.
I encara ens agrada menys el punt sisè. Està fent una acusació molt greu. No ens agrada, encara
que sigui del nostre partit, que també. Fan afirmacions molt greus.
Amb la resta tot el suport. El “dúmping” és una vergonya. Modulen el paisatge. La manera de
pensar. Tot. Ens abstindrem.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada amb el següent resultat:
Vots a favor: 7, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) i de les senyores Mustera i
Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Abstencions: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU)

5.
PROPOSTA CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VERGES AL
CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE LA
FRACCIÓ DE REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS.

Atès que el contracte de recollida d’escombraries amb l’empresa SERSALL 95 SLU estava caducat;
Vist l’acord adoptat en el ple de 7 d’abril de 2016 on es va aprovar la delegació al Consell Comarcal
del Baix Empordà d a competència per a la contractació i gestió del servei públic municipal de
recollida i transport del rebuig i de voluminosos,
Atesa la proposta de conveni d’encàrrec de gestió per l’Ajuntament de Verges al Consell Comarcal
del Baix Empordà per la prestació del servei de recollida i eliminació de la fracció i rebuig dels
residus municipals.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
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Primer.- Aprovar el conveni a formalitzar entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del
baix Empordà per la prestació del servei de recollida i eliminació de la fracció i rebuig dels residus
municipals, d’acord amb el text i les observacions puntuals que consten en el document que es
reprodueix:
APROVACIÓ CONVENI ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’AJUNTAMENT DE VERGES AMB EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ PER LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA I ELIMNACIÓ DE
LA FRACCIÓ REBUIG DELS RESIDUS MUNICIPALS.
REUNITS
D’una part, el senyor Joan Català Pagès, president del Consell Comarcal del Baix Empordà, amb domicili al
carrer dels Tarongers, núm. 12, de la Bisbal d’Empordà.
D’una altra, el senyor Ignasi Sabater Poch, Alcalde de l’Ajuntament de Verges, amb domicili a La Placeta, 1,
de Verges.
Actuen en l’exercici de les competències que respectivament tenen atribuïdes, per una part pel Decret
Legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de l’organització comarcal de
Catalunya, i per l’altra part per la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i la Llei
municipal i de règim local de Catalunya (Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
Les parts es reconeixen mútuament la qualitat en què cadascuna intervé i també la capacitat legal suficient
per a l’atorgament d’aquest conveni i a aquest efecte

MANIFESTEN
Primer.- Que l’article 25 de la Llei sobre l’organització comarcal de Catalunya (Decret legislatiu 4/2003, de 4
de novembre), disposa que correspon a la comarca l’exercici de competències municipals per traspàs,
delegació o encàrrec de gestió.
Al Programa d'Actuació Comarcal del Baix Empordà, en les seves directives 25 i 51, dins de l'àmbit
d'actuació de les competències comarcals que incideixen en l'àmbit dels municipis, hi figura l'activitat de
recollida i eliminació de residus sòlids urbans prèvia formalització d'un conveni amb els ajuntaments de la
comarca interessats.
Per tal de prestar aquest servei de tractament i eliminació dels residus sòlids urbans, el Consell Comarcal del
Baix Empordà disposa des de l’any 1997 d’una planta de transferència de residus municipals, equipament de
la seva propietat ubicada al paratge els Ramals del terme municipal de Forallac.
Segon.- Que el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de
règim local de Catalunya, determina que el servei de recollida i tractament de residus és una competència
pròpia del municipi (art.66.3.I) i, alhora, en delimita el seu caràcter de servei mínim i de prestació obligatòria
en tots els municipis (art. 67.a), que l’han de prestar independentment o associats. Així mateix, l’article 9.4
determina que les competències municipals poden ser exercides per les comarques. En el mateix sentit es
recull a l’article 26 de la Llei reguladora de les bases de règim local. (Llei 7/1985, de 2 d’abril)
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Tercer.- Que el Consell Comarcal del Baix Empordà té contractat el servei de recollida selectiva de totes les
fraccions dels residus municipals inclòs el rebuig i, per tant, pot oferir un servei integral de recollida de residus
als municipis de la comarca, amb la possibilitat de fer seguiment per geolocalització dels vehicles, pesatge de
cada contenidor recollit, així com de tot el seguiment tècnic i administratiu del servei.
Quart.- Que dins del marc normatiu que representen el Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus a Catalunya i el Decret 16/2010, de 16 de febrer, que
aprova el Pla Territorial Sectorial d’Infraestructures de Gestió de Residus de Catalunya, el passat dia 13 de
desembre de 2013 es va formalitzar un conveni de col·laboració entre el Consorci per al condicionament i la
gestió del complex de tractament de residus de Solius, l’Ajuntament de Lloret de Mar, els consells comarcals
del Baix Empordà, Gironès i La Selva i l’Agència de Residus de Catalunya per a la integració de la gestió de
la fracció RESTA i la FORM de l’àmbit territorial de les tres comarques.
Que el Consell Comarcal del Baix Empordà en virtut d’aquest conveni assumeix els següents compromisos:
-

Aportar la totalitat de la fracció Resta que es genera al seu àmbit territorial fins a cobrir la capacitat
disponible al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM).
En cas de produir-se un excedent que no pugui ser gestionat al CTRM de Lloret de Mar, i mentre no
hi hagi una via més adequada d’acord amb la jerarquia de gestió legalment establerta, es mantindrà
la destinació per aquest excedent al dipòsit controlat de Solius.

Cinquè.- Que l’Ajuntament de Verges vol encarregar al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió del
servei de recollida i eliminació del rebuig dels residus municipals.
En conseqüència, d’acord amb els antecedents exposats, acorden formalitzar aquest conveni d’encàrrec de
gestió amb subjecció a les següents
CLÀUSULES
Primera.- L’Ajuntament de Verges encarrega al Consell Comarcal del Baix Empordà la gestió del servei de
recollida del rebuig dels residus municipals.
Segona.- El Consell Comarcal del Baix Empordà accepta aquest encàrrec i es compromet a prestar el servei
de recollida del rebuig dels residus municipals, segons les condicions descrites en el Plec de clàusules
economicoadministratives i facultatives particulars que regeixen l’actual contractació amb l’empresa
Recuperacions Masnou, SL (annex I).
L’àmbit del servei serà el terme municipal de Verges i el sistema de recollida serà mitjançant la instal·lació de
contenidors específics per la recollida del rebuig, seleccionats prèviament pel propi Ajuntament de Verges.
Aquest servei de recollida comprèn el buidatge periòdic dels contenidors, la seva neteja, el manteniment
periòdic dels contenidors i elements de recollida, així com els canvis d’ubicació i col·locació de nous
contenidors.
El servei inclou també la descàrrega del rebuig fins a la planta de transferència de Forallac, així com el
transport fins al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret de Mar (CTRM).
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El camió que realitzarà la recollida del rebuig estarà dotat d’un sistema de geolocalització i pesatge per cada
contenidor buidat, i serà en funció d’aquestes xifres que es repercutirà el cost de la recollida i del tractament
del rebuig.
Tercera.- El cost del servei de recollida i neteja (iva inclòs) serà de:
Recollida: 3,75 € / contenidor i dia de servei
Neteja: 3,75 € / contenidor i dia de servei
La variació del nombre de contenidors, de freqüències de recollida o de neteja, s’hauran de comunicar
prèviament per escrit i amb una setmana d’antelació. La prestació d’altres serveis complementaris seran
objecte d’addendes o de nous convenis segons s’escaigui.
Respecte al cost de tractament i eliminació del rebuig s’aplicarà l’aprovat a l’ordenança fiscal número 4
referent a la Taxa de residus sòlids urbans.
En cas que s’adquireixin contenidors o altre material l’ajuntament aprovarà prèviament el pressupost així
com el quadre d’amortització.
Quarta.- El Consell Comarcal facturarà trimestralment el cost de la recollida, transport, neteja dels
contenidors, i amortització del material i/o lloguer, si s’escau, i en funció dels informes mensuals de buidatge i
neteja, que podrà corroborar el propi ajuntament amb el sistema de seguiment “on line” del servei.
Cinquena.- El Consell Comarcal es compromet a informar trimestralment sobre els resultats del servei de
recollida. Tot i així, l’Ajuntament tindrà accés al portal del seguiment del servei “on line”, amb els dies en què
s’han buidat els contenidors, les quantitats recollides i les possibles incidències.
Sisena.- El Consell Comarcal farà un acurat seguiment del servei de recollida i realitzarà campanyes de
sensibilització als ciutadans i grans productors, en col·laboració amb l’Ajuntament de Verges, amb la finalitat
d’incrementar els índexs de reciclatge del municipi i reduir la quantitat dels residus que es generen i que es
porten a abocador.
Setena.-. La prestació d’aquests serveis implica la necessària col·laboració del personal del propi
Ajuntament. A aquest efecte es podrà constituir una comissió de coordinació integrada per representants de
cada corporació.
Vuitena.- L’Ajuntament de Verges en qualsevol moment podrà delegar directament al Consell Comarcal del
Baix Empordà el servei integral de gestió de residus d’establiments tipus càmpings, complexos hotelers,
esdeveniments puntuals i altres grans productors.
El servei es realitzarà directament amb la dotació dels contenidors necessaris amb sistema d’identificiació
TAG, i serà facturat d’acord amb els preus públics aprovats directament a l’establiment o entitat productora
dels residus.
Novena.- La durada d’aquest conveni és anual a comptar de la data de la signatura.
No obstant, els efectes d’aquest conveni es retrotrauen al dia 22 de novembre de 2016, data d’inici real de
prestació del servei per part d’aquest Consell Comarcal.
El conveni podrà ser prorrogat anualment si cap de les dues parts no el denuncia amb dos mesos d’antelació
a la data de la seva finalització o en el seu cas d’expiració de la pròrroga. En cap cas la durada del conveni
podrà superar el termini de quatre anys, establert a l’article 49 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic.
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Desena.- En cas de rescindir el conveni abans de la data de finalització de l’amortització dels contenidors
caldrà que l’Ajuntament de Verges assumeixi l’import pendent del quadre d’amortització que s’estableixi pel
material adquirit.
El present conveni podrà ser resolt, a més de per compliment de la seva vigència, per qualsevol de les parts
signants, en els següents supòsits:
-

Per incompliment de qualsevol de les parts d’alguna de les obligacions establertes en aquest
conveni.
Per mutu acord de les parts signants del conveni.

Aquest conveni podrà ser modificat o ampliat mitjançant addendes que incorporin noves fórmules de
cooperació o col·laboració entre les parts.
Onzena.- Les qüestions litigioses que sorgeixin en la interpretació i compliment del conveni seran de
coneixement i competència de l’ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Segon.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
Exposa el tema la Sra. ROCA
Ho expliquem. Aquest era el punt final del canvi amb el consell comarcal del Baix Empordà. I el preu
és de 3,25 euros per aixecada i contenidor. Ens ho pesen, i fan un seguiment a l’abocador. Hem
detectat moltes coses. No hi ha més. I el preu està incorporat a la previsió de despesa de l’any. No
varia respecte l’any passat.
Sr. HUGAS
Us encoratgem a que el porta a porta sigui el futur.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
6.

PRESPOSICIONS URGENTS

No n’hi ha
7.

PRECS I PREGUNTES

Sra. DOLORS TORRES
La deixalleria de La Bisbal, em pregunto si el dilluns està tancada.
Sr. SABATER
Pots consultar l’horari en qualsevol dels Informatius que hem anat publicant. O bé, a l’ajuntament et
poden informar sense problema. Ho dic de memòria, però diria que sí que està tancada.
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Sr. HUGAS
En el ple de fa dos mesos, respecte la tanca del Sr. Puig, hi havia un risc, ho heu treballat? I el tema
del nou aparcament i la seva perillositat. Ho heu treballat també?
Sra. ROCA
Segons la Sandra, encara no és exagerat per actuar-hi ara. Estarem amatents i ho treballarem.
Sr. TUBERT
Respecte l’aparcament, no creiem que s’hagi d’actuar. Sí que haig de dir que a les escales hi
posarem un reflectant.
Sr. SABATER
Enllaçant amb les barreres arquitectòniques, marcarem a l’entrada de l’aparcament, una plaça per
gent necessitada. També valorarem la possibilitat de fer un nou desaigua i evitar les possibles
inundacions. Però com que no és nostre el terreny, abans ho haurem de parlar amb la propietària.
Sr. HUGAS
Hi ha una normativa pel que fa a l’altura de la paret. Ens preguntem si s’incompleix...
Sr. TUBERT
Ho mirarem.
Sra. ROCA
Respecte les obertures de l’Ajuntament, i als dubtes que vas expressar Cosme sobre si era BECIN,
si arquitectura i patrimoni, etc. Només és BECIN el pany de la muralla i BECIL la resta, i que no
tenen una normativa específica per a les obertures. S’ha executat atenent a les altres obertures per
raons d’estètica i per paràmetres d’eficiència. I la Sandra ja es va informar també amb l’Olga Bas.
Sr. HUGAS
No ho feu a baix si us plau, manteniu les de fusta actuals.
Sra. MUSTERA
Dos coses. Una, un comentari. Per La Marató es varen vendre flors. Hi ha una problemàtic existent
de fa temps. Però hem vist que s’hi ha vist implicat la parada de flors del mercat. Ja no ve. I ens va
costar molt que vingués. Com està el tema?
També preguntem si l’entrada per La Mota, està acabada, i si queda així... Considerem que és
estreta i perillosa.
Sr. TUBERT.
Ho hem de parlar, però es complicat que es toqui. No ho varen rematar a 45º, i les solucions ara són
cares. Afegir material és difícil perquè es repelen. El mallasso de 50 cm i formigó, no asseguren que
casin. La conclusió és que ara per ara no hi ha solució. A part de senyalitzar bé i de donar prioritat.
Sr. SABATER
Les millores s’han de fer correctament i val a dir que aquí no es va acabar correctament.
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En nom de l’equip de govern, volíem denunciar els fets vandàlics ocorreguts a la festa major.
Invertirem més en seguretat. El cos dels mossos també s’han excusat perquè el dia 5 de gener no
varen actuar correctament. Agraïm a la Susana Mustera la seva preocupació pel que va passar i el
seguiment i denúncia que va fer.
Sra. RIBAS
Exposa les línies de treball amb els joves que s’estan fent i com es potenciaran.
Sr. SABATER
Exposa que amb els ajuntaments del voltant també es treballarà en una campanya de
sensibilització, doncs ens passa a tots.
Sra. TORRES
Un veí es va queixar i es pensa que hi ha un punt de venta de droga.
Es debat entre els membres aquest assumpte, i el Sr. Sabater explica que són coneixedors del
problema, i també les autoritats en matèria de seguretat.

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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