PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 05/16
Data: 28 de juliol de 2016
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 i 5 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
Adhesió al Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016
Aprovació del Compte General de l’exercici 2015
Aprovació inicial del Document Únic de Protecció Civil municipal de Verges
Proposicions urgents
Precs i preguntes

Verges, 28 de juliol 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:

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 26 de maig de 2016.
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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 73 de data 12 de maig de 2016 al número 108 de 12 de juliol de
2016).
3. ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSITÈNCIA FINANCERA LOCAL 2016
Atès que la diputació, en sessió plenària de data 21 de juny de 2016 va aprovar un conveni de
col·laboració per al desenvolupament d’un Pla Extraordinari d’Assistència Financera Local 2016 per
deutes pendents de pagament de la Generalitat de Catalunya als ens locals.
Atès que en aplicació d’aquest Pla, la Diputació de Girona satisfarà als ajuntaments que s’hi
adhereixin, els deutes derivats de les obligacions reconegudes per la Generalitat de Catalunya
corresponents a les anualitats 2014-2015 del PUOSC manteniment i a renúncies del PUOSC 2011 i
2012.
Atès que l’Ajuntament de Verges té 19.540,50 euros (11.724,30 € PUOSC manteniment 60 %
bestreta 2015) i (7.816,20 € PUOSC 2014-2015 manteniment pagament 60%) per cobrar.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Adherir al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la diputació de Girona amb
què s’estableix el Pla extraordinari d’assistència financera local 2016.
Segon.- Sol·licitar a la Diputació de Girona un pagament per import de 19.540,50 euros, per compte
dels crèdits que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
Nº Doc. Pre
651077741

Nº doc. FI
5000359138

C. Gestor
GO03

Pos. Press
D/464000100/7130/0072

Import net
11.724,30 €

651068722

5000311132

GO03

D/464000100/7130/0000

7.816,20 €

Concepte
PUOSC
Manteniment 60%
bestreta 2015
PUOSC 2014-2015
MANTENIMENT
PAGAMENT 40%

Tercer.- Que, en garantia de la devolució de l’avançament sol·licitat, l’Ajuntament de Verges
transmet els drets de cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Girona, de forma
que, per quedar alliberada del deute la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius
directament a aquesta Diputació.
Quart.- Trametre el present acord a la Diputació de Girona
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Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que
resulta aprovada, per unanimitat.
4. APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE L’EXERCICI 2015
ANTECEDENTS
Finalitzat l’exercici pressupostari de 2015, 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 2015 s’han sotmès a l’informe de la Comissió
Especial de Comptes, la qual n’ha emès un dictamen aprovador en data 26 de maig de 2016.
Exposat el compte general al públic en el Butlletí Oficial de la Província núm. 109, de data 8 de juny
de 2016, 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 2015,
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 2015, 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.
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5. APROVACIÓ INICIAL DEL DOCUMENT ÚNIC DE PROTECCIÓ CIVIL MUNICIPAL DE
VERGES
Atès que el Consell Comarcal del Baix Empordà ha elaborat un Document Únic de Protecció Civil
municipal de Verges.
Elaborat aquest Document Únic de Protecció Civil municipal de Verges, de conformitat amb
l’establert al Decret 210/1999, de 27 de juliol, i atès l’article 18.5 i 48 de la Llei 4/1997, de 20 de
maig, de protecció civil de Catalunya, els quals manifesten la competència municipal i, concretament
del Ple, per l’aprovació dels plans específics municipals.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar inicialment el Document Únic de Protecció Civil municipal de Verges.
Segon.- Exposar al tauler d’anuncis de la Corporació, i publicar en el BOP i DOGC els
corresponents Edictes, als efectes d’exposició pública del Plans anteriorment esmentats, durant
trenta dies, dins els quals els interessats podran examinar l’expedient i presentar els suggeriments,
les al·legacions i observacions que considerin oportunes.
Tercer.- Finalitzat el termini d’exposició pública l’Ajuntament adoptarà els acords definitius que
procedeixin, i resoldrà les reclamacions que s’haguessin presentat, aprovant la redacció definitiva
del Document Únic de Protecció Civil. En cas que no s’hagués presentat cap reclamació s’entendrà
definitivament adoptat l’acord fins aleshores provisional.
Quart.- Un cop aprovat definitivament el Document Únic de Protecció Civil municipal, es trametran a
la Comissió de Protecció Civil de Catalunya per a la seva homologació.
Sra. ROCA
Exposa que ja us vàrem fer cinc cèntims. Abans eren els plans de protecció, ara és un sol document
administratiu. El vàrem contractar al Consell Comarcal. Un cop aprovat, cal fer l’homologació. I
provocar trobar si el pla de protecció civil dels diferents municipis i fer una mena de formació. Aquest
ens dura 4 anys. I en substancia no ha variat res.
Sr. HUGAS
Segurament està ben fet. És poc honest però, aprovar una cosa que no hem llegit. No és cap crítica;
és que no hem fet els deures.
Sra. ROCA
Va arribar el dijous. N’han fet una darrera versió perquè hi havia alguna nomenclatura errònia.
Bàsicament és per la gent que viu als disseminats a prop del riu.
Vots a favor: 7, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) i de les senyores Mustera i
Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
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Abstencions: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU)
6. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
7. PRECS I PREGUNTES
Sra. TORRES
Sobre el carrer que s’ha arreglat ara, sobretot el de casa. Resulta que un veí ha regat cada dia i
s’han format basses; jo em pregunto si està acabat perquè hi ha llocs on es produeixen basses. No
és veu gaire polit.
Sr. ALCALDE
T’expliquem tot el tema. Dijous passat varen començar a pavimentar. Hi ha diferents queixes, del
sistema d’avisar als veïns, etc, doncs això, que el mateix dijous el paviment ens agradava. De
casualitat hi vàrem anar el divendres i com que havia plogut, provocava que estès en part colorejat i
en part no. I la direcció d’obres no acceptava aquest acabat. Ahir vàrem fer reunió, demà també i
avui encara ha vingut l’encarregat. Per tant, falten els acabats, arreglar el que està malament i
sobretot aquest colorejat.
Sra. ROCA
Davant de casa teva, Dolors, a més de les basses, també està ja esquerat. I l’arqueta tampoc està
ben acabada, i també errors de desnivells. Per tant, hi ha dos problemes: d’acabats i de paviment.
Sra. TORRES
També han deixat una màquina allà a casa. No han avisat correctament. Ho deixen tot desmanegat.
Sr. HUGAS
N’havíem parlat. Resulta que han asfaltat i han embrutat la pintura que es va fer fa pocs mesos.
Plantegeu si és correcte la sortida.
Sr. TUBERT
Seriem partidaris de millorar-la, i que es pogués repintar.
Sr. ALCALDE
Tenim pendent una reunió amb el servei català de trànsit per veure com ho podem solucionar.
Sr. HUGAS
Tinc una queixa de les pancartes dels festivals. La postura del govern anterior era que només hi
haurie estelades fins que no fóssim independents. Ara s’ha donat permís, però de cara a la gent de
l’AMI, les pengen i es superposen en part a les estelades. Tots dos estaran descontents.
Sr. ALCALDE
Els varem donar permís pwerò que fossin per sobre de les estelades.
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Sr. HUGAS
Es va enviar una carta als propietaris pel tema del foc. I fins al 20 de juliol. Correctíssim. Però dos
petites crítiques. Ho varen rebre a principis de juny i no s’especifica ni es concreta prou bé. És molt
tècnic, i hem de donar exemple, i al 25 de juliol no podem encara estar netejant l’herba seca del
camí de Garrigoles.
I per últim, no és per tornar-hi, al l’aparcament del Mas Pi, és imprescindible que hi tinguin
aparcament, però l’altre dia, mirant els documents del mas Pi, uns veïns varen fer al·legacions. I
l’ajuntament va contestar. I es parla de l’enllumenat perquè el que va fer el projecte diu que és
suficient. El tema del gual entenc que és de carreteres. Però al mas Pi, la vorera està molt trencat.
Ho podem arreglar nosaltres. I cal senyalització. Pensant amb la gent, incidir i mediar en aquests
temes. Per tant, bàsicament demanem que s’arrangi la vorera i la senyalització de sortida de
vehicles.
Sra. ROCA
Prenc nota.
Sr. HUGAS
Me´n vaig del poble, però a l’empalme del trencant de l’Escala cada mes hi ha tres o quatre
accidents. Feu una acció a nivell de tots els ajuntaments, i nosaltres us donarem tot el suport.
Sr. ALCALDE
Les cartes es varen enviar d’acord amb els propietaris dels horts. Sobre com s’explicava, vàrem
agafar la base del que s’havia requerit, les vàrem intentar actualitzar, però els que no les han entès,
els ho hem explicat.
En Quin Danés ja estava contractat i va començar tard, per un tema d’agenda seva. Tot plegat ve,
perquè quan va venir la brigada del Consell Comarcal, es va desbrossar des de Can Follia a Can
Felip s’hi va destinar molt de temps. Arran d’això era el moment de completar i netejar els horts.
D’acord amb el que exposes del Mas Pi. També ho vaig pensar i vaig demanar de qui era. I em
d’exigir la senyalització, i també que tanqui l’aparcament.
Sra. ROCA
Alguns propietaris esperen que vinguin els de la biomassa. En Josep Mercadal va venir. Aprofito per
dir que vàrem anar al Consell Comarcal, que aprovaran la nova llei de prevenció d’incendis i serà
més responsabilitat dels propietaris i els Ajuntaments haurem de vetllar més.
Sra. MUSTERA
Pregunto si la recollida selectiva als comerços, quan començava, perquè ara hi ha més rebuig
Sra. ROCA
Ja fa dos mesos que ha començat, i que aquesta setmana ha esta complicada per les festes
privades que s’han celebrat, actes que hi ha hagut. I de dilluns a dimecres estava fatal.
Sr. ALCALDE
En quant a la recollida de trastos, no ens n’hem acabat de sortir ningú. Que passa, que la gent no
compleix les dates e inclús ve gent de fora, inclús els professionals.
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Una opció és que truquin i diguin que és el que tenen. I a partir d’aquí, avui és el primer dijous i hem
anat a donar el vol i no hi hem trobat pas trastos
Sra. MUSTERA
Una consulta i és que els cartells de que hi ha càmeres no es veuen. Però eu de mirar si afecta a la
protecció de dades.

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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