PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 06/2018
Data: 26 de juliol de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Marta Santos Mir
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Excusen assistència:
Sra. Mireia Feliu Amat
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: Quan passen 5 minuts d’un 1/4 d’11 de la nit

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del Baix
Empordà per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans.
4. Aprovació inicial del Reglament d’ús del servei de recollida municipal de residus.
5. Aprovació inicial de l’ordenança d’ús de la deixalleria de Verges
6. Aprovació inicial de modificació de la ordenança del servei d’aigua potable per incloure
regulació de tarifa en casos de fuita.
7. Aprovació del Compte General de l’exercici 2017
8. Proposicions urgents
9. Precs i preguntes
Verges, 26 de juliol 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.

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
Es proposa al Ple l’aprovació de l’acta anterior del Ple Ordinari del 31 de maig de 2018.
Per assentiment de tots els membres queda aprovada l’acta.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
Es proposa al Ple de l’ajuntament donar coneixement dels següents decrets:
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 68 del 18 de maig de 2018 al número 93 de 16 de juliol de 2018.
Decret d’alcaldia 87/2018 de 2 de juliol de 2018
Atès que en l’execució del pressupost de l’exercici 2018 s’ha produït la següent incidència que
afecta al pressupost general i que és susceptible de modificació de crèdit per generació
d’ingressos:
a) Els majors ingressos de la Diputació de Girona referents a la concessió de subvencions per al
finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques
gironines(exp. 2018/399).
Vista la base quarta de les d’execució del pressupost que atribueix a l’alcaldia les modificacions
pressupostàries previstes en els articles 34 a 51 del Reial Decret 500/1990;
DECRETO:
Primer.- Aprovar la modificació de crèdit 3/2018 en el pressupost del 2018 en la modalitat de
generació de crèdit per majors ingressos, segons aquest detall:
1) GENERACIÓ DE CRÈDIT PER MAJORS INGRESSOS
ORIGEN DELS FONS
18 01 46109

DIPUTACIÓ. SUBVENCIONS DIVERSES

7.280,00

TOTAL ORÍGEN DELS FONS

7.280,00

APLICACIÓ DELS FONS
18 01 34202 21200

CONSERVACIO CAMP DE FUTBOL

7.280,00

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

7.280,00

2) INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DESPESES GENERALS
ORIGEN DELS FONS
18 01 46109

ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS

6.258,16

TOTAL ORÍGEN DELS FONS

6.258,16

APLICACIÓ DELS FONS
18 01 34202 21200

CONSERVACIO CAMP DE FUTBOL

6.258,16

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

6.258,16

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri
El Sr. HUGAS té un dubte. Al decret 81/2018, pel tema del circuit. La discussió entre l’ajuntament
i la persona que representa en Xavier Bombardó i que marca els horaris.
Sr. SABATER
Vàrem fer una reunió amb ell, per parlar del tema i, per sorpresa nostra, vam veure que la seva
voluntat era ampliar el circuit. En Miquel li va explicar els antecedents. Hem aprofitat les reunions
amb els mossos per exposar-los el tema i que estiguin amatents.
Sr. HUGAS
Darrera dels decrets hi ha la modificació de crèdits cap al camp de futbol. Teniu calculat quan ens
costa el camp de futbol?
Sr. SABATER
Sí. Una cosa és la despesa del manteniment del camp de futbol, i l’altra és aquesta, que estem
parlant d’una subvenció de la Diputació per arreglar la teulada i solucionar el greu problema que
tenim amb les goteres. I es volia executar ara per tal de començar la temporada.

3 . APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERGES I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDA PER A LA GESTIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS
SÒLIDS URBANS.
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
Vista la proposta de conveni entre el consell comarcal del baix Empordà i l’Ajuntament de Verges
per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans.
El Consell Comarcal del Baix Empordà accepta l’encàrrec i autoritza a l’Ajuntament de Verges per
utilitzar la planta de transferència de residus sòlids urbans de titularitat del Consell Comarcal
situada al terme municipal de Forallac; planta i serveis gestionats mitjançant concessió
administrativa.
El Consell Comarcal del Baix Empordà gestionarà també l’eliminació i tractament dels residus
sòlids urbans del municipi de Verges. El servei suposa el trasllat dels Residus Sòlids Urbans des
de la Planta de Transferència de Forallac al Centre de Tractament de Residus Municipals de Lloret
de Mar pel seu tractament i eliminació, i en cas d’excedent d’aquest, al dipòsit controlat de Solius,
o on s’escaigui.
El conveni preveu els costos del servei, la durada del mateix -1 any prorrogable fins a 4 anualitatsAtès que la proposta de conveni complementa el conveni entre ambdues parts signat en data 1 de
març de 2018 per a la gestió de la mini-deixalleria i que es completarà amb la fórmula de gestió
de la recollida a través del sistema porta a porta
D’acord amb el que disposa l’article 47.2a) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del Baix Empordà
per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans, que s’adjunta com a Annex.
Segon.- Facultar tant àmpliament com sigui menester a l’alcalde-president per a la realització de
quants tràmits siguin menester per a l’execució del present acord.
Tercer.- Publicitar el present conveni al portal de transparència
Quart.- Comunicar-ho al Consell Comarcal del Baix Empordà.
Sra. ROCA
És el conveni que vàrem portar a ple i com que faltava un annex, es va deixar sobre la taula. Ara
ja està complert. És el que s’assignen on van els residus, el rebuig, etc.
Sr. HUGAS
Us vaig demanar el cost de la transferència, de si era de 12 euros més IVA

Sra. ROCA
Es recullen les escombraries. Totes passen pel centre de tractament. I aquest és el cost.
Sr. HUGAS
A l’annex II, i parlo de memòria, es parlava de 12,06 euros per tona i que cada any hi ha increment.
Sra. ROCA
Tot això altre és diferent. És un cost per entrar a planta. Els cànons són diferents. Aquest és el que
tenim per entrar a Forallac. Aquí hi ha diferents camins (Ecovidrio, Ecoembes,...) El rebuig va allà,
és fa l’assecatge per tal que no pesi tant. L’orgànica també entra aquí i va cap a un altre lloc. El
preu extra que paguem és per anar allà. I és una cosa que no discutim perquè són preus públics.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
4. APROVACIÓ INICIAL DEL REGLAMENT D’ÚS DEL SERVEI DE RECOLLIDA MUNICIPAL
DE RESIDUS
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
ANTECEDENTS
Atès que el Ple ordinari del 2 de febrer de 2017 es va aprovar el conveni 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.
Atès que es té per objecte la regulació de totes les conductes i activitats dirigides al dipòsit i
recollida de residus municipals per fomentar, per aquest ordre, la prevenció i la reducció de la
producció dels residus i llur perillositat, llur reutilització, el reciclatge i altres formes de valoració
material i eliminació amb la finalitat d’aconseguir el millor resultat ambiental global i mitigar els
impactes adversos sobre la salut humana, el medi ambient així com contribuir a la lluita contra el
canvi climàtic.
Atesa la proposta del Reglament d’ús del servei de recollida municipal de residus proposada.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar inicialment el Reglament d’ús del servei de recollida municipal de residus de
l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació durant el termini de trenta dies, dins del qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; finalitzat el període d’exposició
pública, l’Ajuntament adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que
s’haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas que no s’haguessin

presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense
necessitat de cap altre acord plenari.”
Sra. ROCA
Ens han avançat la normativa per tal d’aplicar-la cap al mes d’octubre. Portem el reglament del
porta a porta, la normativa que ens ha d’ajudar a tirar endavant. Regula les diferents fraccions,
com es recull. No té més. Hi ha les inspeccions i sancions i que el consell farà el control del servei
de recollida porta a porta.
Sr. HUGAS
A l’article 26 regula els animals morts. Què passa si se’ns moren a casa?
Sra. ROCA
No ho vàrem voler posar. La seva proposta era que es lliuressin a un gestor autoritzat. Ens va
semblar que si algú té un gos, potser el vol enterrar.
Sr. HUGAS
En algun punt se sobreentén que no es poden enterrar.
Sra. ROCA
Són temes delicats i que es deixa a criteri individual.
Sr. HUGAS
Em genera un dubte, que si ho faig i si venen les guilles i el destrossen, que em passarà?
Sra. MUSTERA
I si es moren 10 gallines?
Sra. ROCA
Les gallines les han de declarar amb un número. I si no el vol enterrar ha d’anar al veterinari.
Sr. HUGAS
A l’article 33, respecte les infraccions lleus, al punt 12, dels residus domèstics, moltes vegades si
es deixa un moble a la deixalleria, hi ha gent que ho reutilitza i recicla.
Sra. ROCA
Això requerirà el permís de l’ajuntament, perquè hi ha molta gent que li agrada remenar.
Sr. HUGAS
Respecte les sancions, de 3 lleus es passa a la greu, i les lleus estan sancionades de 120 a 1.500
euros. A mi em dona la sensació que hi ha moltes sancions i molts papers. Avui votem això, i
l’endemà va a missa. Al començar serem laxes. No hauríem de mirar quan ho comencem a aplicar,
a partir de tal data, però en base a quin motiu. Traspua la idea que el ciutadà és dolent. Fa por
posar això.

Sra. ROCA
Tothom està avisat des de les jornades de participació. Cal un canvi d’hàbits. El que no farem és
posar multes. Volem que funcioni. Tots cometem errors. Però el que està clar és que haurem
d’arribar a un 75-80% de reciclatge. I s’hi pot arribar. Una de les eines que tenim si això ara és un
“campi qui pugui”, doncs és aquesta. És obvi que si no es recicla bé, tots hi perdem molts diners.
Per tant, necessitem que funcioni, dedicar-hi menys diners i que les persones paguin menys que
les persones que no reciclen. Cal que tinguem els instruments per qui no compleixi. Es un servei
comunitari i hem d’anar a la una i si els que compleixen veuen que als que no fan no els passa
res, anirem malament.
Hem creat una comissió del porta a porta, i estem fent feina. La següent serà anar a veure les
persones cuidadores de gent gran i a elles els explicaran molt bé i les acompanyaran. També a
totes les persones estrangeres, de Ghana, Senegal, Romania, que també les acompanyarem.
Serà molt feixuc però crec que hi haurà avanços. La intenció és que funcioni per convenciment,
però si sempre és el mateix, cal que tinguem les eines.
Sr. HUGAS
Qui decidirà quan s’aplica? Caldria treure la subjectivitat a l’ajuntament. La sensació és que
tractem al ciutadà com a infractor.
I la ordenança nosaltres la tenim de fa poc, des de la junta de portaveus.
A l’article 7, el règim fiscal, no ho entenc, quan fas l’ordenança fiscal doncs?
Sra. MUSTERA
A l’article 3 no hi veiem reflectit el tema dels grans productors, com per exemple la zona de
contenidors dels pisos de la Davallada. Que ja sabem d’allà on ve...
Sra. ROCA
Potser no queda prou especificat, però entenc que és residu municipal. El que ha anat diferent és
que el consell comarcal treballa amb els grans productors.
Sra. MUSTERA
Els professionals que aboquen. L’Alberana és un gran productor. No es veu la problemàtica de
tota aquesta gent.
Sra. ROCA
Va tractat com un productor normal però amb un kit més gros que el traurà al vespre igual que tu.
Sra. MUSTERA
Les infraccions, a nivell general, el nivell gros no es veu gaire. Caldria haver apostat per aquesta
problemàtica. Posem multes a la gent de peu però aquells no els mirem prou bé. I em fa
especialment por. Qui els denunciarà?
Sra. ROCA
Com que estem tots d’acord, serà progressiu com hem comentat. En quant a les denúncies, lluitar
contra això serà difícil. Tindrem la nostra brigada. A partir d’aquí, com els contenidors van “xipats”,

ho sabrem. Si ho deixem sense el contenidor, doncs primer a investigar. I si cal, doncs a obrir
bosses.
Sra. MUSTERA
L’ús de la deixalleria, és pels que s’han donat d’alta?
Sra. ROCA
Pels que no tenen negoci donat d’alta.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions se sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada per UNANIMITAT
5. APROVACIÓ INICIAL DE L’ORDENANÇA D’ÚS DE LA DEIXALLERIA DE VERGES
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
ANTECEDENTS
Atès que el Ple extraordinari del 22 de febrer de 2018 es va 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).
Atès que el Ple ordinari del 12 d’abril del 2018 Aprovar el conveni entre l’Ajuntament de Verges i
el Consell Comarcal del Baix Empordà d’encàrrec de gestió de la minideixalleria municipal de
Verges.
Atès que l’Ajuntament de Verges vol regular i gestionar controladament els residus que puguin ser
aportats i acceptats la deixalleria municipal de Verges, que es generin amb caràcter genera a les
llars i de forma puntual en els comerços i en petites indústries del municipi, així en la mesura que
ho permeti la capacitat d’emmagatzematge i gestió de la instal·lació s’admetran també els residus
d’origen comercial, de serveis, oficines, comerços i de les petites empreses que puguin ser
absorbits en cada moment per a la deixalleria (amb sol·licitud prèvia a l’ajuntament).
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar inicialment l’ordenança d’ús de la deixalleria de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler d’anuncis
de la Corporació durant el termini de trenta dies, dins del qual els interessats podran examinar
l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; finalitzat el període d’exposició
pública, l’Ajuntament adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les reclamacions que
s’haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas que no s’haguessin
presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors provisional, sense
necessitat de cap altre acord plenari.”

Intervencions
Sr. HUGAS
Tenim tres dubtes.
El primer és una cosa que no s’entén. Parla que estan exclosos de la gratuïtat els ciutadans que
no paguin taxa per no disposar del servei. Qui són aquests? Sembla un contrasentit.
Sra. ROCA
En aquests moments, com farem un buidatge de dades i potser trobem cases que no estan
donades d’alta
Sr. HUGAS
A l’article 5è es limita la quantitat. Si et passes d’això hauràs de pagar i quant?
Sra. ROCA
És per disminuir que s’hi aboqui massa. Per evitar el frau de que nosaltres haguem de quedarnos els residus que no ens toquen, per això es posen. Els números estan fets amb mitjanes. I
amb això és suficient.
Sr. HUGAS
A l’article 2 i es repeteix al 6, m’alegro molt que es parli de deixalleria i no de mini-deixalleria com
fins ara fèieu. Per què havia de ser tan gran? Ara ja ho sabem. Ens deixa preocupats l’ús per
part de forasters, a excepció dels municipis amb qui es signi un conveni amb Verges. Ara obrim
la porta a aquest ús. No ens agrada la situació, i no podem entendre que s’hagi d’arribar a un
hipotètic acord amb altres municipis.
Sra. ROCA
La resposta és la següent: el procediment serà llarg i la majoria de pobles entraran en el
funcionament del porta a porta. I ho decidirà l’ajuntament. Si es vol treure, doncs les ordenances
es poden modificar. Veurem coses que potser no van i que haurem de modificar. Això es posa
aquí perquè el consell comarcal juga a casa i ells es curen amb salut.
Sr. SABATER
Hi ha antecedents. Nosaltres mateixos, com a poble, vam demanar al seu dia al consell comarcal
si els vergelitans podríem fer ús de la deixalleria de La Tallada mitjançant un conveni. Aquí no
estem signant ni afirmant res. Només deixem oberta la possibilitat que es pugui fer. Perquè avui
governem nosaltres, però en un futur ho faran uns altres. I està bé deixar-ho escrit.
Sra. MUSTERA
El que heu de dir, i ho sé perquè estic al Consell, és que la subvenció es va donar per ser una
mica el nucli dels altres. Per això a altres pobles se´ls va denegar oi va haver mal ambient en
alguns ajuntaments que es van queixar.
Sra. ROCA
De la mateixa manera que Vilopriu ens paga l’aigua, perquè no podien col·laborar amb altres
municipis? No ho veig pas descabellat si ajudem. Hem de tenir un concepte més ampli de la
situació actual.

Sra. MUSTERA
Va lligat a la subvenció. Que no tinguem problemes amb la subvenció...
Sra. ROCA
En cap moment ens han dit que l’atorgament de la subvenció fos amb aquestes condicions.
Sr. SABATER
A veure, una mica de respecte per la feina feta i la tasca que des del primer dia estem portant a
terme en aquest aspecte. Des del primer dia hem fet una aposta clara per solucionar el greu
problema que tenim amb els residus, i hem derivat cap al sistema del porta a porta a través del
consell, amb qui hem tingut multitud de trobades i hem treballat colze a colze des del primer dia. I
no, no ens donen cap subvenció per ser el nucli fort o pel que comentes, Sussagna. Ens la
donen perquè ens l’hem treballat. I vull aprofitar ara i aquí per agrair al Consell Comarcal i al seu
departament de medi ambient la gran feina i col·laboració que han mostrat des del primer dia. I
pell que fa al que comentes, Cosme, si Jafre o Garrigoles volguessin venir, per posar dos noms,
s’hauria de signar un conveni; i si no ens convé, doncs no es signa. Però el que estem fent és
deixar oberta la possibilitat.
Sra. ROCA
Per què no podem deixar que se n’aprofiti un municipi veí?
Sr. HUGAS
Parlem de mides, emplaçament, no passa res. Podem estar en desacord.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada pel següent resultat
Vots a favor: 4, del senyor Sabater i de les senyores Roca, Ribas, i Santos del Grup Junts fem poble Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA)
Vots en contra: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup Municipal del Partit Demòcrata
Europeu de Catalunya (PDeCAT)
Abstencions: 1, de la senyora Mustera del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)

6. APROVACIÓ INICIAL DE MODIFICACIÓ DE LA ORDENANÇA DEL SERVEI D’AIGUA
POTABLE PER INCLOURE REGULACIÓ DE TARIFA EN CASOS DE FUITA
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:

Atès que l’Ajuntament de Verges té aprovat el Reglament del Servei Municipal d’Abastament
d’Aigua Potable, d’acord amb el BOP de 16 d’octubre de 1999,
Vista la necessitat d’adequar el funcionament del servei a les normatives vigents de les Lleis
5/2007 i 5/2012 de mesures fiscals, financeres i administratives.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament del servei d’abastament d’aigua potable
actualment vigent en el municipi, afegint el capítol XII, art.29).
Segon.- i sotmetre-ho a informació pública pel termini de 30 dies per a la formulació de
reclamacions i al·legacions. En el cas que no es presentés cap al·legació, reclamació o
suggeriment durant el tràmit d’informació pública, aquesta modificació s’entendria aprovada
definitivament sense necessitat d’adoptar cap nou acord.
Tercer.- La modificació del reglament entrarà en vigor 15 dies hàbils després de la seva publicació
en el Butlletí Oficial de la Província.
Quart.- Es dona detall del text íntegre a aprovar a continuació:
MODIFICACIONS DEL REGLAMENT DEL SERVEI D’AIGUA POTABLE
“”””CAPITOL XII CONSUMS ESTIMATS EN CAS DE FUITA
Article 29.
L’entitat subministradora podrà aplicar en els casos de fuita, que reuneixin els supòsits i
condicions detallats en els següents articles, una bonificació en el preu de l’aigua, en base els
càlculs també determinats en aquesta ordenança.
a. Supòsits per a l’aplicació de la bonificació per fuita
Es consideren casos de fuita susceptibles d’aplicar la corresponent bonificació en el preu de la
tarifa d’aigua si es compleix el següent:
- Que la fuita s’hagi produït per un fet fortuït no atribuïble a negligència de l’usuari de l’aigua.
- Que l’usuari hagi acreditat la solució de l’incident aportant a l’entitat subministradora la
documentació justificativa de la reparació/ subsanació de la fuita.
b. Condicions per a l’aplicació de la bonificació per fuita
- Sols es podrà acollir a aquesta bonificació una factura del mateix client i cada 5 anys.

- L’excés de consum ha de suposar un increment del 100% sobre el volum màxim dels consums
produïts en els darrers dos anys comptadors a partir de la data que s’acredita la fuita.
c. Càlcul de la bonificació per fuita
La rectificació de la factura de l’aigua implicada en el consum excepcional per motiu de fuita, es
realitzarà de la següent manera:
- Es calcularà un consum estimat resultant de considerar el volum màxim dels consums produïts
en els dos darrers anys contats a partir de la data en que s’acredita la fuita.
- Per aquest consum s’aplicaran els blocs de consum corresponents a la tarifa de l’aigua vigents
en el període de consum de la factura en que s’acredita la fuita.
- Per a l’excés de consum, resultat de la diferència entre el consum estimat i el real, s’aplicarà el
preu del primer bloc de la tarifa vigent en el període de consum de la factura en que s’acredita la
fuita.
d. Pagament de la factura resultant
La factura de l’aigua resultant d’aplicar el càlcul de la bonificació, serà liquidada pel client en el
termini màxim de quinze (15) dies naturals contats a partir de la seva presentació per part de
l’ajuntament.
Pels casos reconeguts de fuita també s’aplicarà la tarifa reduïda corresponent per al cànon de
L’Agència Catalana de l’Aigua, segons l’article 69 del Decret Legislatiu 3/2003, modificat en la llei
5/2007 i complementat en la Llei 5/2012, o la normativa i legislació que apliqui degut a la
modificació i/o actualització de la vigent. “”””
Sr. SABATER
Sabem dels casos que s’han donat de fuites d’aigua i les seves repercussions a la factura.
Sra. ROCA
Quan hi ha una fuita d’aigua es cobra un cànon igual i la persona que l’ha patit demana el retorn,
però l’ajuntament perd el cànon de l’aigua perduda. Es pretén que amb les fuites d’aigua,
automàticament es pugui anar a l’ACA i pagar uns hectòmetres equivalents, però poder eximir el
cànon.
Sr. HUGAS
Després de llegir aquest article, que el trobem molt complex en quant a redacció i termes usats,
sembla que es vulgui enganyar al ciutadà.
El SECRETARI li comenta que és un model que usen tots els ajuntaments, i que en conclusió ve
a dir que en cas de fuita acreditada, l’afectat haurà de pagar el cost de l’aigua perduda, però en el
tram que li correspondria de no haver-se produït la fuita. S’evita l’increment exponencial del preu
per major consum i el cànon sobre l’excés. Que sigui fortuït s’haurà d’acreditar amb el document
del lampista, i es calcularà el consum respecte les mitjanes dels últims dos anys

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

7. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2017
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2017, cal elaborar el compte general de l’entitat local, dels
organismes autònoms i de les societats mercantils de capital íntegrament local.
El compte ha de posar de manifest la gestió realitzada en els aspectes econòmic, financer,
patrimonial i pressupostari, i ha de contenir el conjunt de documentació bàsica, complementària i
annexos.
Els estats i comptes anuals de l’exercici pressupostari 2017 s’han sotmès a l’informe de la
Comissió Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 31 de maig de
2018. Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 116, de data
15 de juny de 2018, pel període reglamentari, no s’hi han formulat reclamacions, al·legacions ni
observacions.
FONAMENTS DE DRET
Cal tenir presents els articles 189 a 193 de la Llei 39/88, reguladora de les hisendes locals; la
Instrucció de comptabilitat per a l’Administració local, i altres disposicions concordants en relació
amb la tramitació i el contingut.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar definitivament els estats i comptes anuals corresponents a l’exercici 2017,
integrats pels següents estats bàsics:
- Balanç de situació.
- Compte de resultats
- Liquidació del pressupost.
- Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i les obligacions que s’han de pagar
corresponents a pressupostos tancats.
- Resultat pressupostari.
- Romanent líquid de tresoreria.
- Estat de la tresoreria.
Segon.- Retre els esmentats comptes de la corporació, esdevinguts com a resultat de l’exercici
econòmic 2017, a la Sindicatura de Comptes, d’acord amb el que determinen els articles
mencionats en la part expositiva.

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
8. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
9. PRECS I PREGUNTES
Sra. MUSTERA
En el projecte de la sala polivalent, no hi ha incloses les cadires?
Sr. SABATER
No, no hi estan. Les que tenim de sempre les volem substituir. L’objectiu es comprar-les i que
puguin servir.
Sra. MUSTERA
M’ha estranyat que hi ha poca obra i molt de sonorització. Els que es presentaran qui seran?
Sra. ROCA
Els constructors de Verges saben que hi ha molt de subministrament.
El SECRETARI explica que es tracta d’un contracte mixt, d’obra i subministrament. Que s’havia
plantejat dividir la oferta en dos lots, però que l’arquitecta ho va desaconsellar perquè es barrejaven
massa industrials i la coordinació entre les empreses ho hagués dificultat encara més.
Sra. MUSTERA
A un ple vaig preguntar sobre el camí que va a la deixalleria. Com ha quedat la circulació dels
camions?
Sra. ROCA
Preveiem ampliar una mica una part del voltant, un cop fetes les obres.
Sr. SABATER
I hi farem un manteniment més regularment.

Sra. MUSTERA
Una queixa que volia fer, i és que m’he quedat realment “bocabadada” quan he vist l’escenari de
fora de la plaça. Algú s’ha dedicat a pelar-lo. Aquest escenari el vaig comprar jo quan era regidora
i no fa ni 5 anys i ja està així.

Sr. SABATER
Vàrem demanar pressupostos l’any passat per arranjar-ho, però tampoc estem parlant de tot
l’escenari, si no només d’alguns mòduls. Aquests any l’hem deixat muntat tot l’estiu per facilitar la
tasca als nostres brigades. Ho mirarem d’arreglar.
Sra. MUSTERA
Un tema que no m’ha quedat clar. El tema de l’Alberana. En principi allò era correcte. Jo, a banda
del que s’hagi tirat, que els tècnics han dit... Des de la Generalitat, algú m’ha dit que no era
correcte. Caldrà evitar les molèsties i buscar solucions.
Sr. SABATER
Quina sort que tens, perquè a nosaltres encara no ens donat cap resposta concreta des de
l’Agència Catalana de Residus. I això que hi hem parlat més de tres i quatre vegades. Després ho
comentem si vols.
Una última cosa, Sussagna Mustera, i és al passat ple municipal vas vas demanar que donguéssim
respostes a l’exalcaldessa Marta Payeró i ex regidors, sobre uns comentaris que jo havia fet en un
ple. És cert que vaig exposar el tema dels terrenys de la deixalleria comarcal que en el seu moment
es va plantejar fer a la zona del cementiri, i que es va desestimar. En això jo no vaig fer ni cap
crítica (amenys no era la intenció) ni molt menys vaig mentir. Pel que fa a l’altre tema sobre la zona
del nou dispensari i el parc de salut, sobre si es va pedre o no espai de zona verda... Si ho creuen
els companys, els ho podem explicar sense cap problema el dia que vulguin sobre planell. No ho
vaig dir amb cap ànim de crítica. Em reafirmo; es va perdre zona d’espai verd. Cap problema si
m’hi haig de reunir.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan passen 5 minuts d’1/4
d’11 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

