PLE EXTRAORDINARI
ACTA NÚM. 0/2018
Data: 22 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: A 2/4 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: a ¼ de 10 de la nit.

Ordre de dia:
Únic: Aprovació inicial del projecte de la mini-deixalleria a Verges

Verges, 22 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.
Intervencions:
Sr. SABATER
Vàrem revisar la documentació que ens vàreu passar en el passat ple. Tots som humans, i hi
hagué un error al no saber detectar-se en l’inventari d’aquest canvi d’usos. Agraïm que ens ho
passéssiu, malgrat que ho féssiu el mateix dia del ple. Vàrem valorar les possibilitats d’implantarla dintre dels terrenys municipals de Verges. Hi havia una única opció per fer-ho, que era al davant

del camp de futbol. Vàrem parlar amb urbanisme i per això hem impulsat aquest procés que portem
avui a votació, perquè tècnicament queda justificat i podem portar-ho a terme.
Sr. HUGAS
Nosaltres votarem en contra de la proposta. Tenim diferents punts per poder discutir una mica.
Primer de tot, el concepte: l’anomeneu com a mini-deixalleria. L’agència de residus de Catalunya
parla de la bàsica, la A, la B i la C. Aquesta té una superfície de 507 m2. Dir que és una minideixalleria, no sé. S’entén més, segons l’agència, quan parla de zona de barri, del local d’un
drapaire, en aquests casos sí que en parlem. El que es promou entenem que per les seves
dimensions és una deixalleria. Per tant, d’entrada ja discutim la seva dimensió.
L’altra cosa que no m’acaba de fer el pes, és que dona la sensació una mica de precipitació, per
fer el porta a porta. Un lloc amb un punt més allunyat. Una persona que viu al carrer del Rec,
dubtem molt que hi vagi a peu. Diu l’arquitecte que és fàcil arribar-hi amb cotxe. Doncs si és així,
i la gent s’hi pot desplaçar amb cotxe, podria estar una mica més lluny.
En quant a la provisionalitat o la temporalitat, fins quan serà? Lo de dir temporal és una fal·làcia,
no en té massa res. Si que es pot reaprofitar per exemple per fer una pista d’skate, però és una
ocurrència.
I no entenem perquè una cosa d’obra s’integra més bé. Perquè no pot ser de fusta. El mur no és
desmuntable. La tanca metàl·lica, només s’aprofitaran els pilars, doncs la malla no és reaprofitable.
Per tant, ni serà provisional, ni és una mini-deixalleria, i crèiem que no serà temporal.
No veiem bé que ho hagi de pagar un altre consistori, si s’ha de canviar.
Sr. SABATER
Si proposem que sigui aquí, és perquè pensem que és un bon lloc. El concepte provisional o
temporal, no és tant perquè no veiem bé la ubicació, sinó perquè com que estem en ple tràmit del
POUM, doncs ja hi haurà temps de poder decidir-ho entre tots si aquesta és una bona zona o no.
Si en el seu moment, es considera que aquesta zona d’equipaments no és l’adequada, amb el nou
POUM es veurà i es podrà gestionar. I tindrem ja uns anys d’experiència. Insisteixo, per a nosaltres
és un bon lloc. Ni molt allunyat ni a tocar de la zona urbana.
Pel que fa al que comentes de la pista d’skate, nosaltres no ho hem pas dir. Seria una possibilitat,
igual que també ho seria el que comentàvem fa un temps i que vas comentar que seria un bon
lloc, el tema d’una zona d’aparcament d’autocaravanes.
Sr. HUGAS
I si el pla general ens diu al 2019 que aquí no s’ha de fer la deixalleria? Arrisquem 110.000 euros
per un any. És arriscat.
A més, hi ha més temes. El veïnatge d’allà ho sap? Als que estem aquí, ens agradaria saber
d’aquesta instal·lació polèmica. Com es va fer amb el tema del trànsit, perjudica a una sèrie de
gent. Ho saben?

Sr. ROCA
La dimensió de la finca d’espais lliures si que és el que deies, però la superfície de la deixalleria
és de 200 i pico de metres i estem en el cànons del que ens diu l’agència de residus, que és qui
dona els diners per municipis de menys de 2.500 habitants.
Sr. HUGAS
Jo veig que la superfície és de més de 400 m2. No vaig pas tan errat. Si mires el planell, és de 20
i pico per 20 i pico metres lineals.
Estem d’acord a fer el porta a porta, però aquest tema ens sap greu, i es deixa un nyap pel futur.
Entenem que cal triar un lloc i que sou majoria i que és legal, però aquest tema és important i no
s’ha tingut en compte.
Per altra banda ens tindreu com a aliats amb el porta a porta.
Sr. SABATER
Un cop entri en funcionament, veurem tots plegats que és un bon espai. N’estic convençut.
Sra. ROCA
No creiem que es podia ajornar. Actualment, el poble ja comença a ser un drama amb els trastos.
Al darrera de l’escola és un camp de batalla...
Sr. SABATER
Hem buscat alternatives. Recordo, a l’antiga legislatura, un lloc ideal, just al costat del cementiri.
Però com hi havia lo del gas i la limitació de creixement per la reserva del cementiri, no era ni és
possible. Ja se n’havia parlat. Una altra zona és la del davant del camp de futbol.
Per cert, també cull dir que quan es va fer el canvi per construir el consultori, cal saber que es van
perdre molts m2 de zona verda...
Sra. MUSTERA
Per afegir algun tema més al que acaba de dir en Cosme, i crec que és important. El tema de la
circulació en aquesta zona. Aquest camí, normalment l’arreglen dos veïns i hi aporten diners. Ara
la circulació és molt delicada. Si hi van camions, es complicarà. S’anirà arreglant més sovint?
Sr. SABATER
Primera notícia que els veïns hi posin diners. No diguem coses que no són Susagna. Aquest és el
mateix funcionament que fa uns anys. L’ajuntament hi aporta l’àrid i els veïns la maquinària. Aquest
és el sistema de funcionament sempre i quan el camí no estigui malmès de veritat, que llavors
l’Ajuntament se’n fa càrrec d’arreglar-lo. Però els veïns no hi posen diner, en tot cas, maquinària i
temps. I els estem molt agraïts que sigui així.
Sra. ROCA
Sí, Susagna. Ho sabem i ja ho estem gestionant. Hem de demanar als propietaris, que són dos,
per poder obrir el camí que accedeix fins a la gasolinera, per esponjar.

Sr. SABATER
Es tracta del camí format que va a Ca l’Alabau. Actualment està mig dibuixat i va a sortir davant
de la gasolinera. Amb això es podrien solucionar tres coses: el pas de camions per a la deixalleria,
que les recol·lectores i tractors poguessin girar més còmodament, i que el mantenimentarranjament del camí no s’hagués de fer tan sovint.
Sra. MUSTERA
Pel tema de manteniment, hi haurà vigilància i càmeres?
Sr. SABATER
Sí, ja surt al projecte. Va incorporat. El terme de posar ordre allà, tal i com us ho vam comentar,
serà amb personal nostre. I des del consell revisaran les càmeres.
Sra. ROCA
Al delegar el servei, ells ho gestionen, igual que les sancions.
Sr. SABATER
Si no hi hagués aquesta gestió amb càmeres, tal com ha passat en altres deixalleries, seria
realment complicat i acaba essent un desastre.
Sra. MUSTERA
Volia fer un aclariment. Respecte a l’acta del ple anterior. Volia deixar un tema clar. I és que quan
vaig entregar la documentació era perquè és revisés. No hi constava el nom de ningú.
Tot seguit, se sotmet a votació el punt següent:
1.- APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE LA MINI-DEIXALLERIA A VERGES.
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 minideixalleries als municipis de Gualta, La Tallada d’Empordà i Bellcaire amb la deixalleria comarcal
del Baix Empordà.
Atès que a la Junta de Govern Local de data 25 de maig de 2017 l’Ajuntament de Verges va
delegar 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 19.407,00 euros d’IVA i un cost total de
111.822,39 euros.
Atès que per acord adoptat en Junta de Govern Extraordinària de data 15 de febrer de 2018 es va
aprovar literalment: Autoritzar l’ús provisional per tal d’implantar la mini-deixalleria a la finca
municipal demanial, classificada com d’espais lliures, i per una superfície de 507,05 m2, d’acord
amb el projecte redactat per la Sra. Sandra Fernández i Soteras, a febrer de 2018
Atès que l’equip de govern considera idoni l’emplaçament que es proposa i que el mateix és avalat
tècnicament. Així, l’informe dels serveis tècnics de data 14 de febrer de 2018 on s’analitza la
proposta en base al projecte redactat, la idoneïtat de l’emplaçament respecte d’una altra
localització alternativa, les obres necessàries per a la mini-deixalleria i la seva possible reutilització
per a altres usos dins de la zona qualificada d’espais lliures i que conclou “””la ubicació proposada

al terreny cedit de la UA-C1 és una alternativa viable per ubicar la mini-deixalleria, ja que és una
instal·lació que suposa poca obra permanent i és reutilitzable, que és un ús autoritzable
provisionalment atès el seu interès públic, i que s’ubica en un espai prou allunyat de la zona
residencial, però prou proper per accedir-hi amb facilitat. Tanmateix, es troba interessant que la
mini-deixalleria s’ubiqui a la zona nord oest del terreny, deixant lliure la zona on estan instal·lats
els elements del parc de salut, i l’espai est, que és on en un futur pot formar-s’hi la zona residencial
d’acord a la UA-C1””””
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, i 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.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal del Baix Empordà
Quart.- 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.
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
(JFP-CUP-PA); en contra: 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)
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son ¼ de 10 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

