PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 03/16
Data: 26 de maig de 2016
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
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 2/4 de 10 de la nit

Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement
Aprovació del conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Verges.
Aprovació data festes locals 2017.
Moció per declarar Verges poble insubmís a les sentències del Tribunal Constitucional
Proposicions urgents
Precs i preguntes.

Verges, 26 de maig de 2016
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
El Sr. Alcalde dóna la benvinguda. Excusa l’assistència del regidor Marc Roura Pujol que no pot
assistir al Ple per temes de feina, i de la Sra. Torres que està de vacances. De la Sra. Mustera i Sra.
Pareta no en sap res, perquè a ell personalment ningú li ha comunicat res.
El Sr. Hugas excusa l’assistència de la Sra. Mustera perquè l’ha avisat que té el pare a l’hospital.
El Sr. Alcalde proposa, en primer lloc, guardar un minut de silenci pel Sr. Llorenç Cancell; havia
estat regidor i molt vinculat en la vida cultural i social del poble.
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda per unanimitat, aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 7 d’abril de 2016.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
2.1 CONEIXEMENT
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte dels
següents decrets: (del número 41 de data 23 de març de 2016 al número 72 del 13 de maig de
2016).
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 54/2016 de 21 d’abril de 2016
Atès que el dia 23 d’abril de 2016 a 2/4 d’1 del migdia, se celebrarà el matrimoni civil entre Eloi Furió
Ferrer i Virginia Martí Morla.
Atès que d’acord amb la legislació vigent em correspon celebrar aquest matrimoni.
Atès que aquest dia no em serà possible celebrar i autoritzar aquest matrimoni.
Fonaments de dret:
Atès el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 239 de decret de 14
de novembre de 1958, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació de la Llei del Registre Civil.
RESOLC:
Primer..- DELEGAR la celebració del matrimoni civil del dia 23 d’abril de 2016, al senyor Jordi
Tubert Vila, primer tinent d’alcalde, i regidor d’obres i serveis, i camins.
Segon.- Comunicar el present Decret al regidor senyor Jordi Tubert Vila, pel seu coneixement i
efectes.
Tercer.- Posar-ho en coneixement del Ple en la propera sessió que se celebri.
Intervencions
Sr. HUGAS
Volia saber el tema del motocròs, si m’ho podeu explicar
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Sr. COMA
Li exposa que arran del decret últim que li requeria la legalització i se l’instava a suspendre l’activitat
mentre aquella no fos efectiva. Sembla que així ho han fet; i que estan preparant la documentació
per si es pot legalitzar.
Sr. SABATER
Em varen enviar missatge via whatsApp on demanaven per quedar i dialogar; però ens sembla que
ara és el moment dels expedients i que després ja hi serem a temps de parlar-ne.
3. APROVACIÓ DEL CONVENI DE GESTIÓ DE LA XARXA DE DESFIBRIL·LADORS DE
L’AJUNTAMENT DE VERGES
Atès que a la Junta de Govern Local de data 28 de febrer de 2011 l’Ajuntament de Verges es va
acordar adherir-se al programa Pm05f “Girona, territori cardioprotegit” – Desfibril·ladors extern
automàtics, fixos, per la seva cessió gratuïta i instal·lació al municipi.
Atès que Dipsalut, va aprovar amb data 24 de novembre de 2011 cedir a l’Ajuntament de Verges 2
desfibril·ladors fixos.
Atès que la Junta de Govern Local de data 30 d’abril de 2012 va aprovar el conveni de cessió
gratuïta de 2 desfibril·ladors a l’Ajuntament de Verges per part de Dipsalut per un període de 4 anys.
Atès que ha passat el termini esmentat i l’Ajuntament creu convenient en seguir amb el conveni de
gestió de la xarxa de desfibril·ladors cedits per Dipsalut.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors de l’Ajuntament de Verges,
entre l’Ajuntament de Verges i Dipsalut fins el 31 de desembre de 2019.
Segon.- Trametre una còpia d’aquest acord a la persona interessada.
Tercer.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de l’esmentat conveni.
Intervencions
Sra. RIBAS
Com s’ha exposat, es tracta de renovar el conveni amb les mateixes condicions, i el manteniment el
farà el Dipsalut.
Sr. HUGAS
Em pregunto si l’assegurança cobreix els actes vandàlics i si s’ha pensat que els mestres de l’escola
en tinguin coneixement.
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Sr. SABATER
És un curs al que estem obligats a assistir els treballadors de l’ajuntament, però també és obert a
tothom. Informarem també a les entitats. Entenc que la pòlissa general ho cobreix.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat.
4. PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CALENDARI DE FESTES LOCALS PEL 2017
Atesos els articles 37.2. de l’Estatut dels Treballadors; 46 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de
juliol, sobre regulació de la jornada de treball, jornades especials i descansos i l’Ordre del
Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, per la qual s’estableix el
calendari oficial de festes laborals per a l’any 2016.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2017, els següents
dies:
• Dimarts de Carnaval (28 de febrer) i Dijous Sant (13 d’abril)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament de Treball
de la Generalitat de Catalunya.
Sr. SABATER
L’any passat ens vàrem posar d’acord que els treballadors poguessin agafar-se com a laborable el
dia 12 d’octubre i, a canvi, es proposava el dia 23 d’abril com a festiu. Com que aquest any el dia 23
cau en diumenge, es proposa el dia 9 de novembre, amb la condició que es mantindrà algun
treballador el dia 12, i que els 9 regidors treballin aquest dia 12 d’octubre, a través d’algun acte,
reunió, sessió, etc..
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat.
5. MOCIÓ PER DECLARAR VERGES POBLE INSUMÍS A LES SENTÈNCIES DEL TRIBUNAL
CONSTITUCIONAL
Atès que al llar de la història de la humanitat tots els avenços en llibertats i en drets socials i
nacionals s’han iniciat amb actes de desobediència individual o col·lectiva.
Atès que el 9 de novembre passat el Ple del Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI,
de ruptura amb l’Estat espanyol, on s’afirma: “Com a dipositari de la sobirania i expressió del poder
constituent, [...] aquest Parlament i el procés de desconnexió democràtica no se supeditaran a les
decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del Tribunal Constitucional, a qui
considera deslegitimat i sense competència”.
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Atès que el Ple d’aquest Ajuntament està sotmès exclusivament a la voluntat popular emanada de la
ciutadania, i no a les ordres dictades per tribunals espanyols democràticament deslegitimats.
Atès que no es tracta només de defensar la legalitat i la legitimitat de les lleis esmentades del
Parlament de Catalunya, sinó també el deure que tenim com a societat de desobeir aquelles lleis i
sentències que atemptin contra els drets més bàsics.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Declarar l’Ajuntament de Verges insubmís a les sentències que dictamini el Tribunal
Constitucional (TC) i no obeir cap de les ordres que aquest tribunal imposi que atemptin contra els
drets bàsics per a la llibertat individual i col·lectiva;
Segon.- Ratificar la vigència de les lleis catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional i les que les
substitueixin, i continuar aplicant les parts que afectin l’àmbit municipal de les lleis 24/2015
(d’habitatge i pobresa energètica), 17/2015 (d’igualtat entre homes i dones), 2/2014 (que prohibeix el
fracking).
Tercer.- Instar la resta d’institucions del país a defensar la legitimitat i legalitat de les lleis aprovades
pel Parlament de Catalunya en representació de la voluntat popular i els interessos de la majoria.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat.
6. PROPOSICIONS URGENTS
S’acorda per unanimitat incloure aquest punt a l’ordre de dia.
6.1 MOCIÓ DE SUPORT A LA CONCA DEL TER, A LA RECUPERACIÓ DEL CABAL ECOLÒGIC
I A LA REDUCCIÓ DEL TRANSVASAMENT.
Aquests darrers mesos s’està ultimant la 2a planificació hidrològica, pel sexenni 2016-2021, de les
conques hidrogràfiques europees fruit de les obligacions que estableix la Directiva Marc de l’Aigua
(DMA) que afecta de Ple a l’estat ecològic del Delta de l’Ebre, espai d'alt valor estratègic en les
migracions d'aus entre Europa i África, amb l’aprovació del Pla Hidrològic de la Demarcació
Hidrogràfica de l’Ebre aprovat pel govern espanyol, que té el rebuig de gran part de la societat
catalana demostrat en la gran manifestació feta a Amposta el passat 7 de febrer.
Des de terres gironines, en relació a la nostra part del territori com a garants de la seva preservació i
reivindicació,volem posar de manifest la necessitat com a país de protegir i defensar el patrimoni
natural, i en especial del riu Ter, en relació al seu cabal, el seu estat ecològic i el seu reconeixement.
Tal com s’explica a la “Moció relativa a l’adopció de diverses mesures per a la defensa del cabal del
Ter” que va ser aprovat per molts ajuntaments, consells comarcals i la Diputació de Girona el febrer
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de 2008, el riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i del constant
transvasament d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba sovint en unes condicions
ecològiques extremadament precàries al seu pas per les comarques gironines.
Els municipis de la conca del Ter han estat sempre solidaris amb gran part del territori català,
especialment amb les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha fet públic des
del Consorci del Ter en reiterades ocasions, per contribuir al desenvolupament econòmic i social
del nostre país. Tanmateix, estem en un punt, en part a causa de períodes de sequera cada cop
més freqüents, i en part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres conques catalanes, en
què des de les comarques gironines exigim un replantejament d’aquesta situació, amb el benentès
que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament sostenible del país.
Durant els mesos de març a setembre de 2015, ha estat en exposició pública el Pla de Gestió del
Districte de Conca Fluvial de Catalunya (PGDCFC) pel període 2016-2021. En aquest Pla de Gestió
es proposa, entre d’altres aspectes, un nou règim de cabals de manteniment que són un 40%
inferiors a aquells fixats al Pla Sectorial de Cabals de Manteniment (PSCM) aprovat per Acord de
govern de 4 de juliol de 2006, per d’aquesta manera poder augmentar la capacitat de transvasament
i fer front a les obligacions de la privatització de l’empresa Aigües Ter-Llobregat transvasant així 166
hm3/any del riu Ter cap a la regió metropolitana de Barcelona.
Aquesta reiterada sobreexplotació del riu Ter, que en els anys de no sequera suposa transvasar el
50% de la seva aigua a altres conques hidrològiques, provoca greus problemes al riu Ter, aigües
avall del Pasteral, tal i com han posat de manifest les al·legacions presentades per diverses entitats
al Pla, com el Consorci del Ter, la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter o la Plataforma
Aigua és Vida.
Durant el passat període de sequera extrema (anys 2007-2008), es varen assolir nivells de
transvasament superior als 90% del cabal del riu, i la queixa reiterada de les entitats i organitzacions
a l’entorn del riu Ter varen provocar el compromís del Conseller de Medi Ambient i President de
l’Agència Catalana de l’Aigua a reduir paulatinament el cabal del riu Ter (Declaració de Celrà, 2008),
fins assolir a l’any 2015 els 115 hm3 com a màxim.
En el Pla defineix el sistema Ter-Llobregat com una única conca. Malgrat es defineix el sistema de
gestió com a “Ter-Llobregat” s’han de tractar les conques separadament, de manera que no perdin
entitat ni se’n puguin desdibuixar les dades per a cada conca, la conca del Ter i la conca del
Llobregat, especialment quan es parla de recursos i d’abastament. Si no es defineixen com dues
entitats separades, es dóna a entendre que hi ha una única conca: el “sistema Ter-Llobregat”.
En ple segle XXI i quan estem construint una nova República, hem de poder aconseguir evitar que
sigui més beneficiosa per a l’estat ecològic del Riu Ter una llei franquista, vigent encara, tot i que
també incomplerta sistemàticament, que no pas el que es preveu en el Pla de Gestió que es
proposa des de l’ACA.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Manifestar i denunciar, una vegada més, l’agressió sistemàtica que pateix el riu Ter en el
transvasament de la seva aigua.
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Segon.- Manifestar el nostre total suport a les al·legacions presentades pel Consorci del Ter, la
Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter, la plataforma Aigua és Vida de Girona al Pla de
Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya i sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua que les
reculli totes en la redacció definitiva d’aquest Pla.
Tercer.- Donar públicament suport al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del
Baix Ter, a la plataforma Aigua és Vida, i a totes les entitats que treballen per a la gestió sostenible i
la protecció de los recursos hídrics del nostre país i oferir suport als actes que s'organitzin per
difondre la seva tasca.
Quart.- Ratificar la necessitat de cabals ecològics suficients per a totes les masses d’aigua
(superficials i subterrànies) de Catalunya que evitin el seu deteriorament i els permeti recuperar
l'equilibri natural i el bon estat ecològic, per a preservar-ne el llegat per a les generacions futures.
Cinquè.- Ratificar i exigir els compromisos establerts en la Declaració de Celrà de 2008 signada pel
govern de la Generalitat de Catalunya.
Sisè.- Ratificar que la Directiva Marc de l'Aigua (DMA) és la guia que ha regir la gestió de totes les
masses d’aigua (tan superficials com subterrànies) a Catalunya i a Europa. L’aigua és un bé públic i
com a tal, la seva planificació i gestió ha d’estar regida per l’interès públic. No pot estar en mans
d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig.
Setè.- Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua que totes les estacions d’aforament existents a la
conca del Ter funcionin correctament i es pugui garantir un accés constant, directe, continu i
entenedor a les dades i informació sobre els cabals existents a cada moment; així mateix,
augmentar el nombre d’estacions d’aforaments al llarg del curs del riu Ter i els seus principals
afluents.
Vuitè.- Sol·licitar a Govern de la Generalitat de Catalunya la creació d’una taula de treball a nivell
català que inclogui tots els agents i territoris implicats, i que tingui la finalitat de buscar solucions
definitives a la gestió de l’aigua al conjunt del país.
Novè.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de
l’Aigua, a la Plataforma en Defensa de l'Ebre, al Consorci del Ter, a la Junta Central d’Usuaris
d’aigües del Baix Ter i a la Plataforma Aigua és Vida de Girona.
Intervencions
Sra. ROCA
En faré 5 cèntims. Es posa de manifest recuperar el cabal del riu i que l’ACA variï la manera de
calcular-lo. La moció surt del mateix consorci i ha estat aprovat per varis ajuntaments i també per la
junta de l’aqüífer. És un problema d’aigua i que no se’n transvasi tanta; es tracta de recuperar el
cabal.
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Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat.
7. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Heu canviat els llums del carrer Baix Empordà. Fins ara era llum taronja, i ara és blanca. Per què?
Sr. TUBERT
Pel que fa a la zona de la Davallada i carrer Baix Empordà en vaig parlar amb en Tomeu, el tècnic
de l’Ajuntament. Es podia mantenir una mica més el caràcter rústic, la llum taronja que
comentes...Però ell em va argumentar que el cost era més elevat i que ens recomanava passar a
llum de Leds, llum blanca, tant per les menors despeses i perquè és el que s’anirà posant de cara al
futur.
Sr. HUGAS
Hi ha un vial, no em sé el nom, que va del Mas Pi al patí dels germans Ferrer que és una mica
problemàtic que i potser caldria pintar-hi una línia groga perquè s’hi aparquen cotxes i provoca més
d’un ensurt.
Sr. TUBERT
Sí. Ja està previst. En vam parlar a la comissió de circulació. Només en falta aplicar-ho. Certament,
genera un problema de seguretat.
Sr. SABATER
Volia fer dos consideracions:
1.- En Jordi ja et va agrair, Sr. Hugas, el tema del magatzem del cementiri. Avui ho vull fer jo també,
i et volia comentar que ja s’estan acabant les obres. Ha vingut una brigada del Consell Comarcal, i
juntament amb el nostre cap de brigada s’ha pogut avançar molta feina. Ens serà de molta utilitat.
2.- hem actuat també en el trajecte que va del rec del Molí i rec de l’Estany. El que va de Can Follies
fins a Can Felip. Ara s’hi pot passar bé, però s’haurà d’anar fent el manteniment i conservar-lo net.
Enviarem cartes als veïns perquè netegin els horts.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son 2/4 de deu de la nit,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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