PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 13/15
Data: 26 de novembre de 2015
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
Absents:
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. Aprovació de l’acte anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement.

3. Acceptació subvencions Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC)
4. Aprovació del Pla d’Igualtat
5. Aprovació definitiva del Projecte de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir
barreres arquitectòniques i millorar la distribució.
6. Moció de suport a la resolució 1/XI del Parlament de Catalunya

7. Modificació de les NSP per a la delimitació d’espais lliures privats.
8. Proposicions urgents
9. Precs i preguntes

Verges, 26 de novembre de 2015
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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En primer terme el Sr. Sabater exposa que es vol retirar de l’ordre del dia el punt referent a
l’aprovació del projecte de l’ajuntament.
La Sra. ROCA exposa que dilluns es varen reunir amb la redactora, que es varen detectar
mancances i es vol treballar més bé el projecte. Crèiem que era urgent, però també podem optar a
una pròrroga de 6 mesos. Podrem treballar més bé, portar-lo altra vegada a cultura aprovar-lo
inicialment. També els nostres tècnics el podran revisar. I altre cop el podrem portar a exposició
pública i podrem replantejar també les millores a l’adjudicació de l’obra. Es tracta de fer els passos
bé i amb coherència.
Sr. SABATER
Fem un projecte diferent, fem les coses més bé i tornem a aprovar-lo inicialment i el portarem a
exposició pública. I altra vegada els convidem a tornar-hi a participar. Si hi ha la possibilitat de ferho més a poc a poc, doncs fem-ho.
Sr. HUGAS
Aprovem que feu aquest pas. I ens alegrem que ho hagueu fet. I estarem encantats de la vida de
poder-hi col·laborar.
Sr. SABATER
Els canvis són molt importants respecte al primer projecte. Tenim uns tècnics eficients i els vam
demanar que el revisessin i ens el valoressin. Una vegada consultat i revisat, vam transmetre la
proposta a la persona encarregada del projecte. Com que era un canvi important, el projecte era
diferent i l’Ajuntament és de tot el poble i ha de durar molts anys, us els vam voler explicar i
exposar. També vam escoltar els vostres suggeriments i propostes. Altra cosa és que una vegada
revisat de nou, les vostres propostes no s’acabin executant. Vull dir que tenim la mà estesa i la
intenció de fer més participatiu aquest i d’altres projectes que aniran venint. De fet, ja sabeu que
des del primer dia us hem proposat de col·laborar conjuntament; fins i tot, a dins del govern. Amb
això vull dir que si finalment no es porten a terme alguna de les propostes que feu, no vol pas dir
que no us escoltem o no us tinguem en compte.
Sr. HUGAS
Si, però cal que concreteu les explicacions del perquè no es poden fer les nostres aportacions.
Sr. ROURA
Potser serà necessari que les explicacions les vinguin a fer el tècnics en qüestió. Ho valorarem.
1. APROVACIÓ LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de la sessió corresponent a l’anterior Ple ordinari celebrat el
dia 24 de setembre de 2015 i les actes dels Plens extraordinaris celebrats el 8 d’octubre de 2015 i
el 12 de novembre de 2015.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada per
unanimitat.
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2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
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 dóna compte
dels següents decrets: del 223 de 15 de setembre de 2015 al 246 de 16 de novembre de 2015.
3. ACCEPTACIÓ SUBVENCIONS PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA (PUOSC)
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
Atès que l’Ajuntament de Verges va demanar una subvenció al Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) per a l’actuació “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, fase 3 de
Verges”, amb anualitat 2012.
Atès que el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUSOC) va aprovar en sessió duta a terme
el dia 12 de novembre de 2015, amb quòrum que fixen el DL 2/2003, de 28 d’abril la subvenció
sol·licitada.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Acceptar les ajudes incloses en el Programa esmentat per finançar l’obra descrita, i la
normativa aprovada per desenvolupar el Pla.
Segon.- L’Ajuntament de Verges es compromet a solucionar, al seu càrrec exclusiu, qualsevol
incidència que sobrevingui abans de l’inici de les obres o durant la seva execució.
Tercer.- El projecte tècnic o la documentació tècnica corresponent a aquesta actuació, s’ha
sotmès a la tramitació reglamentària i s’ha aprovat amb caràcter definitiu.
Quart.- De conformitat amb l’informe d’intervenció, en la partida pressupostària hi ha una
consignació suficient per atendre el finançament d’aquesta actuació.
Sense que es produeixin més intervencions se sotmet la proposta a votació, que és
aprovada per unanimitat.
4. APROVACIÓ DEL PLA D’IGUALTAT
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
Vist el Pla d’Igualtat d’Oportunitats proposat per la regidoria d’atenció a les persones.
Vistos els objectius del pla que serien:
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•
•
•
•

Sensibilitzar sobre la necessitat d’entendre la igualtat d’oportunitats, com un valor de
qualitat.
Evidenciar les polítiques que es porten a terme en matèria d’igualtat d’oportunitats a
l’Ajuntament de Verges.
Facilitar la tasca de l’administració per al coneixement de la situació de l’organització en
matèria d’Igualtat d’Oportunitats per tal d’analitzar-la, valorar-la i millorar-la.
Integrar la perspectiva de gènere a totes les polítiques i actuacions de l’Ajuntament de
Verges.

D’acord amb l’establert a la Llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la
violència de gènere, la Llei orgànica 3/2007 per a la igualtat efectiva entre dones i homes, l’art. 41
i concordants de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, la Llei 5/2008 de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista, el decret 60/2010, de la Comissió Nacional per a una
intervenció coordinada contra la violència masclista, els Plans de Polítiques de Dones i els
programes de desenvolupament.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar el Pla d’Igualtat d’Oportunitats de l’Ajuntament de Verges.
Segon.- Presentar l’esmentat Pla a l’Institut Català de les Dones de la Generalitat de Catalunya i
davant de quants organismes sigui necessari per a l’aprovació i execució del mateix, sol·licitant en
la forma programada les col·laboracions, ajuts i subvencions que es puguin convocar.
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.
5. APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE VERGES
PER TAL DE SUPRIMIR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORAR LA DISTRIBUCIÓ
Es retira de l’ordre del dia
6. MOCIÓ DE SUPORT A LA RESOLUCIÓ 1/XI DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
El Ple del Parlament de Catalunya, en la sessió del dia 9 de novembre de 2015, va aprovar la
següent.
RESOLUCIÓ
“Primer. El Parlament de Catalunya constata que el mandat democràtic obtingut a les passades
eleccions del 27 de setembre del 2015 es basa en una majoria en escons de les forces
parlamentàries que tenen l’objectiu que Catalunya esdevingui un estat independent i en una
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àmplia majoria sobiranista en vots i escons que aposta per l’obertura d’un procés constituent no
subordinat.
Segon. El Parlament de Catalunya declara solemnement l’inici del procés de creació d’un estat
català independent en forma de república.
Tercer. El Parlament de Catalunya proclama l’obertura d’un procés constituent ciutadà,
participatiu, obert, integrador i actiu per tal de preparar les bases de la futura constitució catalana.
Quart. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a adoptar les mesures necessàries per fer
efectives aquestes declaracions.
Cinquè. El Parlament de Catalunya considera pertinent iniciar en el termini màxim de trenta dies la
tramitació de les lleis de procés constituent, de seguretat social i d’hisenda pública.
Sisè. El Parlament de Catalunya, com a dipositari de la sobirania i com a expressió del poder
constituent, reitera que aquesta cambra i el procés de desconnexió democràtica de l’Estat
espanyol no se supeditaran a les decisions de les institucions de l’Estat espanyol, en particular del
Tribunal Constitucional, que considera mancat de legitimitat i de competència arran de la
sentència de juny del 2010 sobre l’Estatut d’autonomia de Catalunya, votat prèviament pel poble
en referèndum, entre altres sentències.
Setè. El Parlament de Catalunya ha d’adoptar les mesures necessàries per a obrir aquest procés
de desconnexió de l’Estat espanyol, d’una manera democràtica, massiva, sostinguda i pacífica
que permeti l’apoderament de la ciutadania a tots els nivells i es basi en una participació oberta,
activa i integradora.
Vuitè. El Parlament de Catalunya insta el futur govern a complir exclusivament les normes o els
mandats emanats d’aquesta cambra, legítima i democràtica, a fi de blindar els drets fonamentals
que puguin resultar afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol, com els
especificats en l’annex d’aquesta resolució.
Novè. El Parlament de Catalunya declara la voluntat d’iniciar negociacions per tal de fer efectiu el
mandat democràtic de creació d’un estat català independent en forma de república i acorda posarho en coneixement de l’Estat espanyol, de la Unió Europea i del conjunt de la comunitat
internacional.
Annex. Mesures que haurà d’aplicar el futur govern destinades a blindar drets fonamentals
afectats per decisions de les institucions de l’Estat espanyol.
1. Pobresa energètica
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés als subministraments
bàsics, el futur govern ha de desplegar les mesures per a evitar la pobresa energètica
aprovades per la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar
l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica, de manera que es garanteixi
el dret d’accés als subministraments bàsics d’aigua potable, de gas i d’electricitat a les
persones i unitats familiars en situació de risc d’exclusió residencial, mentre duri aquesta
situació.
2. Habitatge
Per tal de garantir que cap persona no es vegi privada de l’accés a un habitatge digne, el
futur govern ha de treballar en l’aplicació del nou marc normatiu que regula la Llei
24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de
l’habitatge i la pobresa energètica. En aquest marc, el futur govern ha de garantir que en
processo de desnonament de l’habitatge habitual que afectin persones i unitats familiars
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3.

4.

5.

6.

en situació de risc d’exclusió residencial es compleixi, per a poder fer efectiu el
desnonament, el principi de reallotjament adequat de les persones i unitats familiars
afectades.
Així mateix, de forma urgent, el futur govern ha de dur a terme modificacions normatives
que permetin fer efectives les disposicions de la dita Llei 24/2015, com és el cas del
reglament de funcionament de les meses de valoració per a l’adjudicació d’habitatges per
a situacions d’emergències econòmiques i socials i per a altres casos de necessitats
especials en l’àmbit de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.
Sanitat
En l’àmbit de les polítiques de salut, el futur govern ha de garantir l’accés universal a
l’atenció sanitària pública i de qualitat, per mitjà del Servei Català de la Salut (CatSalut), a
totes les persones que viuen a Catalunya. Cap persona no en pot quedar exclosa per raó
d’origen, tingui o no la condició d’assegurada o beneficiària del Sistema Nacional de
Salut, i amb independència de si consta o no en el padró. Així mateix, cap ciutadà no es
pot veure privat d’assistència farmacèutica per motius econòmics.
D’acord amb diverses resolucions aprovades pel Parlament, no es poden dur a terme
nous concurso per a la gestió de centres d’atenció primària.
Educació
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra bona part
de l’articulat de la Llei orgànica 8/2013, del 9 de desembre, de millora de la qualitat
educativa, recurs que fou admès a tràmit el 3 d’abril de 2014. En aquesta impugnació,
avalada pel dictamen del Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els
preceptes impugnats de la dita llei orgànica són contraris a les competències que
corresponen a la Generalitat en aquesta matèria, contraris al model educatiu català
determinat per la Llei d’educació de Catalunya i contraris als consensos obtinguts pels
conjunt de la comunitat educativa. En coherència amb aquest recurs, el futur govern ha de
vetllar en la seva actuació en matèria d’educació per la plena vigència i el respecte de les
competències establertes en favor de les administracions catalanes i per mantenir-hi els
consensos obtinguts pel conjunt de la comunitat educativa.
Garantia de les llibertats públiques
El Parlament de Catalunya va interposar un recurs d’inconstitucionalitat contra alguns
articles de la Llei Orgànica 4/2015, de protecció de la seguretat ciutadana, recurs que fou
admès a tràmit el 21 de juliol de 2015. En aquesta impugnació, avalada pel dictamen del
Consell de Garanties Estatutàries, s’argumentava que els preceptes impugnats de la dita
llei orgànica són contraris a drets fonamentals emparats per textos internacionals com la
Declaració universal dels drets humans o el e Conveni europeu dels drets humans i per la
jurisprudència del Tribunal Europeu dels Drets Humans. En coherència amb aquest
recurs, el futur govern ha de vetllar en la seva actuació en matèria de seguretat ciutadana
per la plena vigència i el respecte dels drets fonamentals esmentats.
Administracions locals
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Amb l’afany de garantir les plenes competències de les administracions locals catalanes
en servei de l’interès general, el futur govern ha de proporcionar-los les eines de suport
necessàries per a deixar sense efecte els preceptes de la Llei de l’Estat 27/2013, del 27
de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, promulgada de
resultes de la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, dictada en desplegament de l’article 135 de la Constitució
espanyola, relatius a la limitació de competències als ens locals, al control del cost dels
serveis i a l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica privada.
7. Refugiats
A fi de poder donar resposta a la greu situació humanitària que viuen els refugiats, el futur
govern ha de generar un marc de relacions amb l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) amb l’objectiu de donar acollida i asil al màxim nombre de
persones refugiades, més enllà de les decisions adoptades en aquest àmbit pel Govern
espanyol.
8. Dret a l’avortament
En matèria de dret a l’avortament, el futur govern s’ha de regir pel que estipula la Llei
17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
9. Finançament d’un pla de xoc social i gestió del deute
Per tal d’alliberar recursos per a dotar financerament un pla de xoc social, el futur govern
ha d’establir, entre altres mesures, vies de negociació que permetin reduir la càrrega del
deute en el conjunt de la despesa.
Prioritàriament, el futur govern ha d’impulsar la renegociació de tots els finançaments
estructurats, separant els pagaments que compensen un servei (inversió i manteniment)
d’aquells que constitueixen un pagament excessiu respecte als tipus d’interès a les taxes
d’inflació actuals. Així mateix, el futur govern ha d’instar els concessionaris o superficiaris
a redefinir els contractes estructurats, transformant l’amortització de les inversions en
finançament ordinari mitjançant deute públic i eliminant el cost excessiu del capital.
Aquesta transformació, que ha de permetre una rebaixa de costos per a la Generalitat que
es pugui aprofitar per a finançar el pla de xoc social, ha d’anar acompanyada d’una revisió
a fons dels programes pressupostaris de despesa que permeti avaluar-ne i contrastar-ne
la utilitat en moments en què atendre la urgència social ha esdevingut la màxima prioritat
de la despesa de la Generalitat, expressada en l’esmentat pla de xoc. Els estalvis que
s’obtinguin de la revisió de programes han d’anar íntegrament dedicats al pla de xoc
social.
Per tal de fer un seguiment de l’efectivitat d’aquest objectiu i compromís, el futur govern
ha de crear un grup de treball obert als grups parlamentaris.
Així mateix, el futur govern ha d’establir un calendari de reunions amb els responsables
de la banca resident per a estudiar la possibilitat de renegociació del pagament dels
interessos amb finalitats socials.”
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Des del món municipal català volem estar, una vegada més, al costat del Parlament de Catalunya
en l’exercici de la voluntat del nostre poble i expressar la nostra total coincidència de
plantejaments amb la cambra catalana.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Manifestar el ple suport i l’adhesió de l’ajuntament de Verges a la resolució 1/XI del
Parlament de Catalunya.
Segon.- Trametre aquest acord a la presidenta i als grups del Parlament de Catalunya, al
president de la Generalitat de Catalunya, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i
a l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat.

7. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NSP PER A LA DELIMITACIÓ D’ESPAIS LLIURES
PRIVATS. Aprovació inicial
Es proposa al Ple l’aprovació del següent punt:
Vista la proposta de modificació de Normes Subsidiàries de Planejament per tal de resoldre una
contradicció detectada en la zonificació d’un espai lliure provat delimitat en el sòl urbà consolidat
atès que presenta una qualificació urbanística pròpia dels espais edificats amb un nivell de
protecció patrimonial injustificat, pel qual es proposa el canvi de qualificació urbanística d’un àmbit
de 947,31 m2 ara qualificat com a zona 11, elements de protecció integral, i com a zona 7, zona
de casc antic eixample. La finca objecte de la modificació es troba identificada amb la referència
cadastral número 3869406EG0536N0001WX al carrer Girona número 13 de Verges, redactada
pel senyor Víctor Alegrí Sabater, arquitecte número 18.598-1 del COAC.
Vist l’informe favorable emès per l’arquitecte municipal de data 16 de novembre de 2015.
Atès els que disposen els articles 22, 70ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local,
en la redacció donada per la DA9º de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl, articles 59, 73, 74, 85
a 103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
d’urbanisme, i articles 21 i connexes del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme, el Decret llei 1/2007, de mesures urgents en matèria
urbanística
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- ASSUMIR LA INICIATIVA DE PLANEJAMENT I APROVAR INICIALMENT la proposta de
Modificació Puntual de les NSP per tal de resoldre una contradicció detectada en la zonificació
d’un espai lliure provat delimitat en el sòl urbà consolidat atès que presenta una qualificació
urbanística pròpia dels espais edificats amb un nivell de protecció patrimonial injustificat, pel qual
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es proposa el canvi de qualificació urbanística d’un àmbit de 947,31 m2 ara qualificat com a zona
11, elements de protecció integral, i com a zona 7, zona de casc antic eixample i passi a la
qualificació corresponent a la clau 10, zona de verd privat.
Segon.- SOTMETRE la documentació aprovada inicialment a informació pública pel termini d’un
mes, a efectes de poder formular les al·legacions i suggeriments que es considerin oportuns. El
termini es compta a partir de l’endemà de la darrera de les publicacions obligatòries. També es
publicarà als diaris de difusió de la demarcació -diari El Punt i Diari de Girona-, al taulell d’anuncis
municipal i a la pàgina web de l’Ajuntament: www.verges.cat
Tercer.- SOL·LICITAR informe al Departament de Cultura
Sense que es produeixin intervencions se sotmet la proposta a votació, que és aprovada
per unanimitat, i que representa la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació
8. PROPOSTES URGENTS
No se’n presenten
9. PRECS I PREGUNTES
Intervé la Sra. MUSTERA
Si no estem mal informats, a l’Institut-Escola els heu concedit 3.000 euros per a comprar
ordinadors. Sabem quina quantitat hi han posat els altres ajuntaments? Fins ara aquest material
l’aportaven els altres ajuntaments i nosaltres en fèiem el manteniment, que ja són molts diners.
Sr. ROURA
M’agrada que surti aquesta pregunta i m’agradarà exposar-ho. Hi ha hagut un canvi de direcció i
ha provocat la voluntat de fer una sèrie d’inversions, i una d’elles és la renovació d’equipaments
informàtics. A més d’això, hi haurà una despesa important de diferents temes de millora als
mòduls i també anem a fer millores a l’edifici vell, que hi hem detectat moltes i moltes mancances.
Ens vàrem reunir al mes de juliol amb el Sr. Picot i d’altres representants de diferents ajuntaments
que porten alumnes a l’Institut-Escola. En Josep Picot va exposar aquestes inversions i va
demanar-nos la col·laboració. Nosaltres tenim l’obligació legal del manteniment dels edificis. Altres
ajuntaments no tenen pas l’obligació de mantenir-lo, no està al seu terme municipal. Malgrat això,
nosaltres i la direcció vàrem demanar la voluntat dels altres ajuntaments. Durant els últims anys,
alguns ajuntaments havien aportat recursos. Tant el consell escolar com la direcció tenien un
pacte que consistia en no revelar qui col·laborava i en què. I d’aquesta manera s’evitaven els
conflictes.
I tot això ho explico perquè el que han aportat els altres no ho sé. I si ho sabés, tampoc ho
explicaria ara aquí, perquè entenc que hem de seguir amb aquesta confidencialitat. Nosaltres
vàrem considerar correcte aquestes aportació.
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Sra. MUSTERA
Des del nostre grup considerem que hi ha actuacions més urgents que aquesta. Per exemple, s’ha
actuat amb el sostre que cau a trossos?
Sr. ROURA
Sí, en som conscients que hi ha coses importants. De fet tenim una llarga llista d’accions fetes a
l’escola. I una llarga llista per fer. Si us haig de dir la veritat, no hem parat amb l’escola. La teulada
no cau a trossos, em sembla exagerada l’afirmació, tot i que cal actuar-hi. Però vam considerar
que una de les seves demandes prioritàries era aquesta i així els hem atès.
Sr. HUGAS
Cert que no es sabia què aportava cada ajuntament. Quan hi havia projectes específics per fer
alguna activitat, cada ajuntament aportava en funció dels nens que tenien a l’escola de Verges.
Sr. SABATER
Referent al tema del teulat i les teules, en som conscients i sabem que és una acció que haurem
de dur a terme aviat. Com us vaig comentar al darrer ple ordinari, estàvem esperant una
subvenció del consell comarcal d’una persona que podria haver fet tasques de manteniment amb
el nostre cap de brigada, Però no hem tingut sort i ens l’han denegat. Haurem de buscar
l’estratègia o millor manera de fer-ho. Però ho farem.
Sr. TUBERT
Per aclariments i perquè és un tema que hi he estat molt a sobre. No sé quines actuacions es
feien en altres legislatures, suposo que sempre s’han anat fent coses. Però us puc assegurar que
en aquests dos o tres mesos, el nostre brigada hi ha dedicat moltes i moltes hores de feina. I és
que semblava, sincerament, un paller. S’han arranjat els lavabos, els panys, les finestres, les
portes, desaigües, calefactors, alarmes, timbres, etc... No em posaré amb les tasques
d’ajuntaments anteriors, però em sorprèn quan dius que allò cau a trossos.
Sra. MUSTERA
Jo no he entrat amb el que feu vosaltres. Nosaltres no vam tenir sempre brigada.
També volia explicacions per les dues actuacions quines són les pintades de la Davallada i la
sortida de l’escorxador.
Sr. TUBERT
Tot i estar pendents de l’informe dels mossos, buscàvem fer una actuació i arreglar aquesta
sortida, que era una demanda de molts veïns del poble. Vam intentar buscar el millor angle de
visió per sortir amb menys problemes dels habituals. Creiem que ho vam aconseguir de la banda
d’Ultramort, però no massa per girar de nou en direcció a la rotonda. Però creiem que tenir
marcada la senyalització viària al terra, ajuda als que volen entrar al poble i també sortir. Vàrem
posar el mirall en un altre lloc. Però després el vàrem treure perquè la imatge no era real i encara
portava més confusió. Per posar l’ull de lupa, també és massa lluny. Hi seguirem treballant mentre
esperem l’informe dels mossos i el de trànsit.
L’actuació que es va dur a terme al carrer Davallada va enfocada al projecte d’una nova circulació
del poble. L’actuació en qüestió és un tema que ja s’havia anat negociant i parlant amb
l’Ajuntament anterior (concretament amb la Marta Payeró) i els veïns. Volien fer una nova
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distribució per millorar una problemàtica existent a l’hora de circular cotxes i vianant per aquell
carrer sense sortida. La Marta Payeró, com a alcaldessa, els va dir que l’Ajuntament hi actuaria
quan els veïns es posessin tots d’acord. Un cop ho han tingut clar, doncs ho hem fet dialogant-ho i
consensuant-ho amb tots els veïns afectats. Tant amb les places d’aparcament com amb les línies
grogues, tenim la conformitat dels veïns.
Sra. MUSTERA
Així, si en un carrer es posen d’acord, ho poden demanar i pintar línies grogues sense cap
problema. Veient el que heu fet a la Davallada, no cal que es paguin els guals. Es demana i es
posa una línia groga i llestos.
Sr. SABATER
No ho diguis així perquè saps que no és així. Estem parlant d’una zona conflictiva, que hi havia
problemàtica. No estic d’acord amb això que dius que qualssevol que ho demani ho podrà fer. Ens
hem trobat amb aquest problema i l’hem solucionat tal com s’havia previst. Si en un futur detectem
algun altre problema (que ja n’hem detectat) doncs hi actuarem amb responsabilitat i buscant el
millor per la convivència dels veïns i la gent del poble.
Sr. ROURA
Són dues coses diferents. El conflicte per una senyal i el pacte que es va arribar amb el govern
anterior. Hem respectat aquest pacte. Quan hi hagi nous conflictes, no estarem pas lligats per
compromisos previs.
Sra. MUSTERA
Aquesta explicació no s’aguanta per enlloc.
Sr. HUGAS
Si em permeteu, jo també tenia apuntat aquest tema. Els guals, que jo sàpiga, no són perquè si
s’hi aparquen tu puguis trucar als mossos. Es fa ús per poder accedir a la seva finca. Per
començar, jo no tenia constància que l’antic govern ja tractés aquest tema. Primera notícia. Jo
entenia que les línies grogues servien per treure la conflictivitat a l’hora d’aparcar.
Sr. SABATER
Efectivament. I així ha estat. Com en d’altres actuacions que s’han dut a terme al poble en
diferents anys.
Sr. HUGAS
Al carrer Ample, per exemple, es van pintar línies grogues perquè hi havia problemes evidents de
circulació i molts veïns no podien sortir a l’hora d’anar a treballar o en casa d’urgència.
Sr TUBERT
Doncs el mateix passava moltes vegades a la Davallada. I per això hi hem actuat.
Sr. HUGAS
I al carrer Doctor Llach, si la persona que té el portal allà no vol que se li aparquin, per què no
paga un gual?
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Sr. SABATER
És que qui no vol que no s’hi aparqui és l’Ajuntament i no el veí. I no per gust, sinó perquè amb el
pàrquing adaptat hi havia problemes d’accessibilitat i sortida. A més, també hi havia problema a
l’hora d’entrar i sortir el camió dels residus. De tota manera, li vàrem demanar si volia posar-hi un
gual, informant-li dels costos i tot plegat. No hi té cap obligació, i ens va dir que de moment ell ja li
estava bé com estava. Per tant, va ser llavors que nosaltres vàrem actuar-hi.
Sr. HUGAS
Entenc doncs a en Jordi Roca li ha sortit de puta mare. Ha tingut la sort de tenir la casa allà.
Fantàstic. Aprofito per dir que si aquestes línies les hagués fet el brigada tan trempat que tenim,
probablement ens hauríem estalviat uns diners. Nosaltres, al carrer Ample, ho vam fer fer als
brigades i sí, no estan tan perfectes, però bé...
Sr. TUBERT
La línia groga del carrer Ample va quedar desastrosa. D’entrada vàrem fer-ho amb en Guerrero i
va quedar molt ben fet. Tenim previst també fer passos de vianants, algun stop, i valorarem si
aquests els farem amb la brigada, amb els treballadors del Tramuntana o buscarem d’altres
pressupostos més econòmics. N’estem molt contents, tot i que és cert, té un cost econòmic.
Sr. HUGAS
Volia preguntar pels expedients de disciplina. Al darrer ple ja us ho vaig comentar. El primer és el
de la granja a la sortida de Verges. A l’estiu ja s’hi hauria d’haver actuat. Hi heu fet alguna cosa?
Sr. SABATER
Si em permets et contestaré jo. Ja no es tracta de contestar només aquest tema si no, comentarlos en general. Què ens hem trobat i quina línia volem seguir per tractar-los.
Per començar, no, no s’hi ha actuat. Però això vol dir que no haguem fet res. Perquè, com ja us
vaig comentar al ple passat, vam decidir convocar a tots els veïns afectats que tenien un litigi amb
l’Ajuntament de Verges. Aquesta acció en concret, estàvem parlant d’una granja on s’hi volia fer
una activitat de caravanes. Li vam deixar clar que aquesta activitat no es podia dur a terme. Ell,
una vegada aclarit això, va demanar-nos no haver d’enderrocar la balla. El vam emplaçar a fer
una visita amb la nostra arquitecta municipal i que ho demanés. Fins aquí, no en tenim més
notícies. El que volem és solucionar els temes i si dins la legalitat es pot solucionar sense haver
d’enderrocar, ho farem.
Quan vàrem entrar al govern municipal, teníem 5 casos oberts: el Mas Massot, el cas de l’Alcorlo,
el circuit de motocròs, el de les caravanes i el Mas Pi. I els vàrem valorar tots plegats. Vam decidir
centrar-nos amb els grossos: el del Mas Pi i el del circuit de motocròs.
És cert que nosaltres ho hem enfocat d’una altra manera. Teníem l’opció de seguir amb la manera
de treballar de l’anterior consistori, que és molt lícita; intentar enfocar-ho d’una manera més
dialogant i carregant-nos de raons per veure si dins de la legalitat podem arribar a un acord, que
també és lícita; o bé endreçar el casos a dins d’un calaix i que el proper ajuntament els desencalli.
Nosaltres som nous i ens equivocarem segur. Però vull deixar molt clar que som responsables i
que en cap cas hem optat per la tercera opció. Però tampoc amb la primera.

12

Sr. HUGAS
Crec que un alcalde no pot contestar-me això que dius del calaix. A més, no és cert que nosaltres
no dialoguéssim amb els afectats i que no ho féssim a poc a poc.
Sr. SABATER
En qualsevol cas, Cosme, són casos que amb anys no s’han solucionat. Tampoc pots pretendre
que amb 6 mesos s’hagin resolt. Amb els tècnics hem buscat diferents vies. Per exemple, tornant
a la tanca que deies, actualment no s’hi fa cap activitat.
Sr. HUGAS
Bé, jo hi veig el camió cada dia. No ho sé...
Sr. SABATER
Si mai tenim constància que duu a terme l’activitat, actuarem amb responsabilitat. En qualsevol
cas, quan ens hi vam reunir, li vàrem dir que no podia fer-hi l’activitat. Ens va dir si hi havia alguna
manera nostre per legalitzar la balla sense fer-hi cap activitat i el vam emplaçar a reunir-se amb
els tècnics.
Respecte al Mas Massot, per exemple, hi ha el catàleg de masies a punt d’aprovar. Resulta que si
s’aprova aquest catàleg, queda resolta la problemàtica a la primera.
Respecte al Mas Pi, i amb aquesta dinàmica de dialogar i mediar, la demanda de prop de 300.000
euros que es va posar en contra de l’Ajuntament i, per tant, en contra del poble, hem aconseguit
que la suspenguin, que no vol dir que l’hagin retirada. Per tant, crec que ens hem de felicitar tots
plegats (no només nosaltres) perquè crec que això és una gran notícia i ens dóna més raons per
seguir tractant els temes dialogant.
Sra MUSTERA.
Què vols dir, que l’antic Ajuntament no dialogava amb els veïns demandants? O jo somio o no
sé...
Sr. SABATER
Segons el que ens han dit ells, la demanada és producte del no diàleg. Ens van comentar que
l’Ajuntament els havia donat llargues constantment. No em posaré a valorar-ho ara, perquè seria
entrar en una discussió sense la part implicada present.
L’altre tema era el del Ser. Alcorlo.
Sr. HUGAS
El Sr. Alcorlo tenia un termini de dos mesos per enderrocar el porxo i la caseta il·legal i adequar la
tanca. Ja fa 4 o 5 anys que dura.
L’antic ajuntament va intentar fer el que va poder, durant tres o quatre anys. No era agradable per
nosaltres fer-ho. Jo, personalment, ni els conec. I els tècnics de la casa, que són molt eficients i
són molt bons tècnics, deien que ja era hora que ens hi poséssim amb temes com aquests. I
volíem multar perquè enderroquessin. No multar per multar. I, a més, es va buscar una persona
que ens ajudés. Per tant, tots aquests casos tenen un cost.

13

Sr. SABATER
Sí, és cert, tenim l’Eduard Salgas que porta aquests casos. Estem pendents de reunir-nos amb ell
per veure com els enfoquem, o què fem a partir d’ara. Com a Ajuntament tenim contractades
aquesta persona, i també una altra persona que porta el cas del Mas Pi, que també ens suposa un
cost. Un cost per una demanda que considerem desproporcionada, però que considerem, també,
que s’hauria hagut i pogut evitar.
Sr. HUGAS
Ignasi, no és un tema personal. Hi ha unes normes i hi ha moments en que hi ha gent que es
passa. I és molt sagnant. I es munta el “xiringuito” en un hort, al costat una bassa que és una
piscina, i mica en mica destrossem el paisatge. Aquest crec que no ha de ser el meu model de
poble ni de país: amb tanques opaques, etc.
Així, segons em comentes, jo faig obres a casa meva sense demanar permís, i si per mala sort
l’Ajuntament se n’adona, llavors ja dialogarem... Podem dialogar tot el que vulguis, però l’obra ja
l’hauré feta.
Sr. SABATER
Cosme, si us plau, nosaltres som i serem responsables; sembla que es vulgui donar la sensació
que nosaltres passem de tot i no és així.
Sra. ROCA
És que estem parlant de casos que tenen anys i procediments peculiars. Pel que fa a l’Alcorlo,
m’estranya molt i no puc comprendre que tenint aquest expedient obert no els coneguis
personalment. Es tracta d’un tema que com dius tu, Cosme, se li demana que enderroqui el porxo,
la caseta il·legal i adeqüi la tanca. Però resulta que el mateix ajuntament que li envia aquests
requeriments, li havia anat donant permisos per fer una bassa i d’altres actuacions que ha anat
fent.
Sr. HUGAS
Sí, però una cosa no treu l’altra.
Sr. ROURA
Si no ho entenc malament, l’antic equip de govern de l’Ajuntament va donar noves llicències per
construccions a la mateixa finca conscients que hi havia irregularitats en construccions i permisos
previs i ara es demana que el nou equip de govern requereixi enderrocaments. Si és així... No tinc
res més a dir.
Sra. MUSTERA
Volia fer un aclariment i és que en el tema del Mas Pi tinc entès que el jutge va declarar que no
era procedent i que l’expedient estava ben fet. És així Miquel?
Sr. COMA
El jutge ha refusat d’entrada la petició dels reclamants de clausura cautelar del bar; i això, segons
els nostres advocats és un bon inici del tema judicial. I més quan a partir d’aquesta primera batalla
guanyada, les demandants han demanat la suspensió del procés; de la reclamació.
Sra. MUSTERA
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Ah, així no estic pas somniant.
Sr. HUGAS
Respecte a les ordenances dels vehicles clàssics que n’havíem parlat a la darrera legislatura, hi
esteu treballant?
Se li respon que de cares a les ordenances del 2017 s’estudiarà.
Sr. HUGAS
Respecte la moció de suport del tema dels immigrants, s’hi està treballant? Sobretot dels temes 3
a 8 de la moció
Sra. RIBAS
Parlem amb serveis socials del que està fent la Generalitat i les diferents entitats. I encara no se
sap quin percentatge vindrà. Però agafo el compromís de convidar-te a parlar-ne quan hi
treballem.
Sr. HUGAS
Sí, gràcies. Perquè és un tema que m’interessa molt. És el tercer ple que pregunto sobre aquest
aparell del dipòsit de les aigües que va passar de 600 a 2000 euros.
Sra. ROCA
L’aparell es va espatllar. Un error en el mecanisme que controla el nivell de l’aigua. L’avaria va ser
un cap de setmana que tu tenies funcions d’alcalde i et va dir que aniria pels 600 euros. Els
números, però, te’ls va fer ràpid i els va calcular sobre el que va costar a Les Olives. Però en
aquest cas, la distància era major i calia un altre tipus d’aparell que era més car (passava a una
altra dimensió). Més hores en cap de setmana i més metres que varen implicar haver d’instal·lar
un altre aparell. I això va disparar el pressupost.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son tres quarts 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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