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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
Establiment de Festes Locals per a 2018.
Agermanament de Verges i Porrera.
Comissió Municipal de delimitació del Mapa Territorial.
Proposicions urgents
Precs i preguntes

Verges, 3 d’agost de 2017
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
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 18 de maig de 2017.

2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
Es proposa al Ple donar coneixement dels decrets següents:
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 55 de data 18 de maig de 2017 al número 84 de 21 de juliol
de 2017).
Intervé el Sr. HUGAS
Respecte el decret 69/2017, lligat a una subvenció de 50.000 euros per arranjament de camins.
La idea, és per fer-los nous. Ens preguntem: Hi ha tres camins: el de La Tallada, el Puig Rodó i el
Mas Vicens, que es fan amb capa de formigó? És el que diu l’informe del consell comarcal.
Sr. ROCA
No hi diu això. La subvenció es treu per tres anys, però els treballs es faran durant un any concret
d’aquests 3, no sabem si el 2018, el 19 o el 20. I el formigonat únicament és pels guals de la riera
del Mas Vicens, que sempre, quan plou, estan plens d’aigua perquè l’aigua no s’escorre i
destrossa els camins pels quals atravessa. Sí que hi ha tot un camí nou, el del Mas Vicens però
es farà amb sub-base. Aquest camí fa molts anys que no s’arregla, i es va abandonant
progressivament, per arreglar-ho cal una forta inversió que no podem contemplar en la partida
disponible cada any per arranjament de camins. Així que hem aprofitat aquesta subvenció per
poder fer inversions importants, sense que deixem de fer els manteniments anuals que fem.
Sr. HUGAS
D’acord. Pel que fa al decret 70/2017, es tracta de la compra d’una piscina pel casal. Què en
farem? Servirà per cada any?
Sra. RIBAS
Es llogava cada any al camp de futbol pel Campus de l’Empordanet. I era fantàstica per poder-se
refrescar durant l’activitat estiuenca. Actualment, uns dies van a Vilopriu i la resta utilitzen aquesta.
Vam valorar la possibilitat d’una piscina comprada perquè un incentiu per les famílies a l’hora
d’apuntar-se. A la comissió de lleure, ho hem valorat i ho hem com a inversió. Si en properes
ocasions no ho gestionés l’Associació de Lleure Les Tribanes, es tornaria a cedir. Pensem que el
lloguer per un any era molt alt i ens sortia a compte comprar-la i fer el manteniment nosaltres
mateixos, que l’està fent en Lluís.
Sr. HUGAS
El pot fer? Ha de tenir títol?
Sra. RIBAS
Sí, el pot fer. Ha fet un curs. I amb aquest tipus de piscina es pot fer. Des de Dipsalut, joventut i
Consell Comarcal van donar l’OK. Fins i tot la normativa de socorristes, ... altres casals també ho
feien. A més, molts pares prefereixen aquest tipus de piscines que fan 1 metre de fondària, i tenen
bona visibilitat.
Sr. HUGAS

El Decret 74/2017, l’arranjament del carrer dels Bous i el carrer Ample. Vàrem veure el pressupost
de 7.000 euros. Veient el projecte que va fer la Sandra, i és el mateix que el de fa tres anys; en
aquell moment la idea, era que aviat sortís la borsa de treball de la Generalitat. I el cost, sense mà
d’obra anava pels volts dels 3.000 euros. Ens preguntem si no hagués estat millor aprofitar aquesta
borsa de treball. Amb un paleta era suficient, i les empreses del poble ho han rebutjat. Ja ho vaig
dir al ple del pressupost.
Sra. ROCA
El tema de la brigada del Consell Comarcal surt quan surt. Pel que fa al nostre cap de brigada, la
veritat és que entre arranjaments panots, fuites d’aigua, feines del dia a dia, etc. no arriba a tot. I
quan tenim la sort de disposar de la brigada del Consell Comarcal, es valora fer un reforç al nostre
brigada i aprofitar per fer feines més assumibles que et permetin combinar-les amb les del dia a
dia. Ho vam valorar i ho vàrem decidir-ho així. Vàrem entendre que d’aquesta manera eren millor
invertits.
Sra. MUSTERA
Les empreses de Verges no ho podien agafar. Sembla ser que el pressupost és molt baix. Ho han
agafat els de La Bisbal. Per alguna raó en concret? Hi teniu algun extra que no ens heu explicat?
Sr. SABATER
Es tractava d’un projecte fet de l’antiga legislatura i en el qual hi hem convidat totes les empreses
de Verges capaces de fer una obra d’aquestes característiques i aquesta de la Bisbal. Totes hi ha
renunciat, excepte la de la Bisbal. I no, per informació teva, no hi ha res a explicar. No hi tenim cap
extra. Es va convidar a tres empreses del municipi i una de fora. I aquesta ho ha acceptat,
argumentant que era just, però que tenien ganes d’entrar-hi.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 59/2017 de 26 de maig de 20147
Atès el Ple de constitució de l'Ajuntament celebrat el passat dia 13 de juny de 2015 i pel que es
va procedir a l'elecció de l'alcalde, recaient al regidor senyor Sabater;
Atesa que també es va procedir al nomenament dels regidors com a Tinents d'Alcalde.
Atès que els Tinents d'Alcalde són membres nats de la Junta de Govern Local.
Atès que el Ple del 30 de març de 2017 es va donar per assabentada la renúncia del regidor Marc
Roura Pujol.
Atès que el Ple de 18 de maig de 2017 es va nomenar com a regidora de l’Ajuntament de Verges a la
senyora Mireia Feliu Amat.
Atès que és competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que disposen els articles 21.2 i
23.3 de la Llei de Bases de Règim Local en la redacció donada per la Llei 57/2003 de mesures
per a la modernització del govern local i els articles 46 i següents del ROF:
DISPOSO:

PRIMER.- Nomenar als regidors de la Corporació que a continuació es relacionen, com a
TINENTS D'ALCALDE d'acord amb l'ordre de prelació que segueix:
1r. Sr. Jordi Tubert Vilà
2n. Sra. Núria Roca Puigdemont
3r. Sra. Susagna Ribas Ros
SEGON.- Els designats que acceptin el càrrec de tinent d'alcalde formaran també part de la
Junta de Govern Local i el substituiran per ordre estricte de prelació en casos de vacant,
absència, malaltia, per causes abstenció o recusació o qualsevol altra impossibilitat, quedant els
tinents d'alcalde com a alcaldes accidentals.
TERCER.- No serà necessari el decret de nomenament de substitut, produint-se aquesta de
forma automàtica en favor del tinent d'alcalde d'acord amb la prelació aquí decretada, sempre
que la substitució sigui inferior a un període de 15 dies naturals.
QUART.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que es realitzi i publicarla en el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de l'efectivitat d'aquesta modificació des
del dia següent a la signatura d'aquesta resolució.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 60/2017 de 26 de maig de 2017
Atès que és competència d'aquesta Alcaldia nomenar els membres que han de composar la
Junta de Govern Local;
Atesa la oportunitat i conveniència de continuar comptant amb un òrgan d'assistència a l’alcaldia;
Atès que la Junta de Govern Local està creada com a òrgan necessari de la Corporació;
Atès que el Ple del 30 de març de 2017 es va donar per assabentada la renúncia del regidor Marc
Roura Pujol.
Atès que el Ple de 18 de maig de 2017 es va nomenar com a regidora de l’Ajuntament de Verges a la
senyora Mireia Feliu Amat.
Vistos els articles 20.1 i 23 de la Llei de Bases de Règim Local i 35 i 52 del ROF;
DISPOSO:
PRIMER. - Incorporar els regidors nomenats com a tinents d'alcalde com a membres nats de la
Junta de Govern Local, que estarà composada per tant, per l'alcalde, qui la presidirà i els
regidors tinents d'alcalde senyor Jordi Tubert Vilà, senyora Núria Roca Puigdemont, senyora
Susagna Riba Ros.
SEGON.- Constituir la Junta de Govern com a òrgan d’assistència a l’alcalde i delegar-li les
següents atribucions dins dels límits de la meva competència:

-

Autoritzar i disposar despeses i reconèixer obligacions.
Aprovar l’oferta pública de treball, bases de les convocatòries, nomenaments i
contractació de personal, extinció de relacions laborals, declaració de situacions
administratives i jubilacions, atorgament de permisos quan superin una jornada de treball.
Aprovació inicial dels instruments de planejament urbanístic derivat
Aprovació inicial i definitiva dels projectes d’urbanització i els altres instruments de gestió
urbanística
Contractació d’obres, serveis i subministraments. Incloent: aprovació expedients de
contractació d’expedients que es segueixen pel procediment negociat amb i sense
publicitat, contractacions menors, d’acord amb les bases d’execució del pressupost.
Aprovació projectes d’obres i serveis, i memòries valorades.
Adquisició de béns.
Venda de béns patrimonials.
Concessió de serveis.
Cessió de béns a tercers, sempre que no es refereixi a cessions temporals, a entitats
sense ànim de lucre i períodes inferiors a un mes.

TERCER.- Disposar que la Mireia Feliu Amat assisteixi a les Juntes de Govern amb veu i sense
vot d'acord amb el que disposa l'article 113 del ROFRJEL.
QUART - Disposar que a la Junta hi puguin assistir els portaveus dels altres grups municipals
així com personal de l'Ajuntament u altre de confiança per tal d'assessorar als membres sobre
àmbits o competències concretes.
CINQUÈ - Fixar l’últim dijous de cada mes, a les 19:30 hores del vespre per a la realització de les
sessions, podent-se modificar el seu horari per decret d’alcaldia.
SISÈ.- Donar compte al Ple d'aquesta resolució en la primera sessió que realitzi i publicar-la en
el Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de l'efectivitat d'aquesta modificació des del dia
següent a la signatura d'aquesta resolució.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 61/2017 de 26 de maig de 2017
Atès el Ple de constitució de l'Ajuntament per al mandat 2015-2019 celebrat el passat dia 13 de
juny;
Atesos els decrets de nomenament de tinents d'alcalde i de composició de la Junta de Govern
Local;
Atès que cal procedir a reestructurar la composició del cartipàs amb la incorporació dels nous
membres;

Atès que el Ple del 30 de març de 2017 es va donar per assabentada la renúncia del regidor Marc
Roura Pujol.
Atès que el Ple de 18 de maig de 2017 es va nomenar com a regidora de l’Ajuntament de Verges a la
senyora Mireia Feliu Amat.
Atès que és competència d'aquesta Alcaldia, d'acord amb allò que disposa l'article 21 i 23.4 de la
Llei 57/2003 de mesures per a la modernització del govern local fer les delegacions a favor dels
tinents d'alcalde i regidors
DISPOSO:
PRIMER.- Aprovar la composició del cartipàs municipal, el qual quedarà integrat d'acord amb la
següent distribució de funcions:
a) Àrea d'Alcaldia, responsabilitat de l'Alcalde senyor Ignasi Sabater Poch, que comprèn
les següents responsabilitats i regidories:
Comunicació
Hisenda
Cultura i Festes
Administració general i Personal
b) Àrea de la primera Tinença d’Alcaldia,del senyor Jordi Tubert Vilà i que comprèn les
següents regidories:
Obres municipals
Serveis
Camins
c) Àrea de la segona Tinença d’alcaldia, de la senyora Núria Roca Puigdemont, i que
comprèn les següents regidories:
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Ordenació Municipal i Medi Ambient
Paisatge Cultural i Urbanisme
d) Àrea de tercera Tinença d’alcaldia, de la senyora Susagna Ribas Ros, i que comprèn
les següents regidories;
Atenció a les persones
Lleure i Esports
Joventut
e) Àrees de la regidories responsabilitat de la senyora Mireia Feliu Amat, i que comprèn
les següents:

Ensenyament (Institut - Escola i Llar d’infants)
Processos participatius
SEGON.- Establir que les delegacions que es realitzen en els regidors és la facultat de gestió i
de presentació de propostes al Ple i a la Junta de Govern Local, dins dels àmbits delegats. No es
delega la facultat de dictar decrets ni resolucions que afectin a tercers.
TERCER.- Les delegacions entraran en vigor el dia següent a la signatura d’aquesta resolució.
QUART.- Donar compte al Ple d’aquesta resolució en la primera sessió que realitzi i publicar-la
en el Butlletí oficial de la Província, sens perjudici de l’efectivitat d’aquests nomenaments des del
dia següent a la signatura d’aquesta resolució.
3. ESTABLIMENT DE FESTES LOCALS PER AL 2018
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 2017.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Proposar, en concepte de festes laborals de caràcter local per l’any 2018, els següents
dies:
 Dimarts de Carnaval (13 de febrer)
 Dijous Sant (29 de març)
Segon.- Comunicar aquesta resolució a la Delegació Territorial a Girona del Departament de
Treball de la Generalitat de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
4. AGERMANAMENT DE VERGES I PORRERA
Sr. SABATER
Abans d’iniciar el debat, i respecte a l’agermanament i els actes que es van portar a terme, vull dir
que malgrat que ho vam fer tard per una falta de comunicació des de l’administració, vam
comunicar i convidar per telèfon als regidors de l’oposició; però aprofitem a vull al ple, per tornar
a demanar disculpes per l’error de l’acte de dissabte a la tarda. Ho vam fer per telèfon, i ho faig
avui altra vegada en el ple. A continuació, us vaig a llegir el que els dos consistoris proposem.

El 2017 es compleixen 50 anys del debut de Lluís Llach com a cantant. Des de Verges reivindiquem
amb orgull el veïnatge amb el cantautor i volem aprofitar l’efemèride Llach 50, per reconèixer totes
les aportacions creatives, tant del seu llegat artístic com del seu compromís social amb el poble
de Verges i tot el país.
Aquest reconeixement consta de tot un calendari d’activitats elaborat per la comissió Llach 50.
Els municipis de Verges i Porrera han format part de la vida personal i artística de Lluís Llach. Dos
pobles i dos paisatge totalment diferents d’un mateix país; l’Empordà i el Priorat. Aquest fet
permetrà a vergelitans i porrerans, a empordanesos i prioratins, a gironins i tarragonins, establir
nexes d’unió i compartir cultures i tradició, paisatges i vivències.
Tenint en compte els llaços d’amistat que uneixen als municipis de Verges i Porrera, ambdós
consistoris tenen la voluntat de potenciar aquesta amistat i incrementar la cooperació entre els dos
pobles.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Declarar la voluntat d’agermanament entre els municipis de Verges i Porrera i impulsar la
col·laboració recíproca.
Segon.- Constituir el Comitè d’Agermanament, presidit per l’alcalde Ignasi Sabater i Poch, i
compost pels regidors de la Corporació Local. La funció principal d’aquest Comitè és la de realitzar
tots els actes necessaris perquè l’agermanament sigui efectiu.
Tercer.- Comunicar aquest acord al plenari a l’Ajuntament de Porrera.
Sra. MUSTERA
Hi tenim de dir. Per descomptat hi votarem a favor. Vàries coses a dir respecte aquest tema.
Una vegada més, us heu oblidat de convidar-nos a un acte institucional. I ens torneu a demanar
disculpes. Era un acte prou important com per haver treballat conjuntament totes les forces. No
havia de ser un acte d’un sol grup, era de tot el poble. Dinar amb la gent de Porrera fou comentat
a les xarxes socials. Ens preguntem si us el vàreu pagar? Vàreu fer l’acte en un local que no
disposa de cap llicència.
Un greuge, i és que a les xarxes socials ho tracteu com un acte institucional sense ser-hi nosaltres.
Passeu per la plaça, i llavors us en recordeu, us recordeu que hem de sortir a la foto.
I una vegada més demaneu disculpes. I heu d’entendre que també formeu part del poble.
Sr. HUGAS
Parlo a nivell personal. Em sap molt greu. Ens sentim exclosos. Té n’assabentes pels mitjans de
comunicació. I sap molt de greu.
Sr. SABATER
Al mes de maig passat, i abans que sortís a l mitjans de comunicació, jo mateix us vaig comunicar
i avançar que hi havia aquesta proposta. A banda d’això, entenc perfectament que estigueu
disgustats.

Sr. HUGAS
D’acord, però en cap moment es va dir “seiem, tenim això”. I em sap molt de greu. Clar que ho
acceptem. I crec que és un oblit sense mal fe, però és la tercera o la quarta vegada que passa.
Em feu sentir exclòs. El poble és de tots. Bé que ho penseu, però cal fer-ho també, no només
pensar-ho.
Em va saber greu. A l’Ajuntament de Porrera hi surten tots els regidors. Jo us demano que no ens
exclogueu. Quan no convides algú és perquè no te´n recordes i aquesta és la clau: que no te´n
recordis. Compteu amb nosaltres pel que hagueu de fer amb Porrera.
Sr. SABATER
Respecte a la intervenció de la Sussagna, diferents apreciacions. Tots els actes que s’han portat
a terme aquest dies, han estat actes de poble. Tothom qui ha volgut hi ha participat. No hem trucat
a ningú per tirar-ho endavant, ja que les coses han anat fluint i sorgint soles.
Pel que fa al dinar, evidentment ens ho vàrem pagar nosaltres, de la nostra butxaca. Què et
penses, que ens aprofitem del càrrec? I el lloc no, no és un restaurant. És un local que els
propietaris van cedir a la Comissió organitzadora per poder-hi celebrar el dinar
Sra. MUSTERA
Doncs penseu en diferenciar les coses. Quan actueu com a ajuntament o com a particular.
Sr. SABATER
Segurament no ho hem fet bé. Però ara i avui us convido a participar. Ara, en aquest ple és quan
es mostra la voluntat i es constitueix el comitè d’agermanament. I a partir d’ara, programar plegats
les activitats, excursions, etc... i us farem extensiu tot el que ens arribi.

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

5. COMISSIÓ MUNICIPAL DE DELIMITACIÓ DEL MAPA TERRITORIAL
Atès el Text Refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat pel Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, on disposa a l’article 28 que el Govern de la generalitat ha d’impulsar
l’elaboració del Mapa municipal de Catalunya, sota la responsabilitat del a Comissió de Delimitació
Territorial de Catalunya.
Atesa la Resolució de la Direcció General d’Administració Local , de 16 de maig de 2017, per la
qual s’inicia l’expedient de delimitació del municipi de Verges amb el municipi de Foixà, d’acord
amb allò que estableix l’art. 28.1 del decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la
constitució de la demarcació territorial dels municipis, de les entitats descentralitzades i de les
seves mancomunitats de Catalunya, modificat pel Decret 209/2015, de 22 de setembre.

Vist que el municipi ha de nomenar una comissió municipal de delimitació, formada per l’alcalde,
dos regidors/es, un tècnic/a, i el secretari de la corporació.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Únic. Nomenar com a components de la comissió municipal de delimitació a l Sr. Ignasi Sabater
Poch (alcalde), la Sra Sandra Fernández Soteras,(tècnica), als dos regidors Sr. Cosme Hugas
Domingo i la Sra. Susagna Mustera Garrofa i com a secretari el que ho és de la corporació Miquel
Coma Tarrés.
Sra. ROCA
Hem rebut aquesta informació del Departament de Governació que demana la constitució de la
comissió per delimitar el terme només amb Foixà, en un punt, suposem que serà pel tema del riu,
dels dipòsits.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
6. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
7.PRECS I PREGUNTES
Sra. MUSTERA
Respecte La Mota, com ha acabat aquell tema que us vaig comentar? Ens consta que hi va haver
desperfectes.
Sra. ROCA
En un camp cap al Mas Badia, la persona que treballa el camp es va arramblar molt. Hi vàrem
anar amb la Sandra i ella va dir que el raspat no era tan exagerat. Tanmateix, els hem requerit
perquè ho facin. Posar un bon suport pels pals. No era pas un moviment extensiu, però cal refer
determinats punts i apuntalar bé els pals.
Sra. MUSTERA
Voldria saber els criteris que es segueixin per arranjar els camins, perquè deduïm que uns són de
primera i altres són de quarta o cinquena. Per exemple, un que és important i força transitat, com
el camí de Bellcaire que actualment sembla una selva.
Sr. SABATER
No sé si parles d’arrenjament o de desbrossar. Pel que fa al desbrossament, tens els diners que
donen en subvencions i has d’escollir els que cal desbrossar. Evidentment no arribem a tots en
una sola vegada.

Sra. ROCA
Exacte. No podem fer-los tots en un sola vegada. Per tant, el criteri que s’estableix i preval és:
primer els disseminats. Aquest que deies és una zona de passeig. També hem de fer sovint el parc
del riu. No vol dir que siguin de quarta o cinquena ni que els oblidem. Però vol dir que potser els
haurem de fer quan puguem.
Sra. MUSTERA
Per la festa major de l’any passat, i degut als desperfectes que hi van haver, hi ha encara el
semàfor del carrer Padró trencat. Per què? No el penseu canviar?
Sr. SABATER
Aquests semàfors estan trencats però tapats per evitar riscos. Però no, no s’arreglaran perquè en
breu desapareixen, ja que la nova circulació que es posarà en marxa al setembre, permetrà
eliminar-los.
Sr. MUSTERA
La tanca del parc infantil, ens ho varen reclamar fa temps els pares. També van ser desperfectes
de la Festa Major. Què passa, que ara ja no hi ha perill?
No, de moment no es tornarà a posar. Per diverses raons. Primera perquè estem treballant en un
projecte de patis oberts, per poder disposar del patí de l’escola, amb un horari limitat i perquè així
els infants puguin disposar d’un espai apte per gaudir de les hores d’esbarjo fora de l’escola. A la
vegada, també estem treballant en un projecte d’un nou parc infantil.
Sra. MUSTERA
Molt bé, però segueixes sense contestar a la pregunta.
Sr. SABATER
I tant. T’he contestat. T’he dit que no la tornarem a posar. I te n’he dit els motius.
Sra. MUSTERA
Creiem que continuarà insegur.
Respecte el concert d’en Llach. Primer de tot, crec que cal celebrar i donar l’enhorabona a tothom
que ha treballat per l’èxit del concert. Una vegada més, com a representants municipals,
haguéssim agraït poder-hi participar. Molts de nosaltres hi havíem participat fa temps. Ens en
vàrem assabentar quan tot estava dat i beneït. Agraïm la invitació. També va arribar dos dies
abans. El mateix, “ai que ens hem oblidat”. Ja sabem com sou.
Volem exigir que ens digueu com es va fer el repartiment de les invitacions, els números totals del
concert, el finançament, les entrades regalades, quins diners hi ha en benefici de la fundació Lluís
Llach. Per transparència estaria bé que se sabés.
Sr. SABATER
En primer lloc, quin no hi ha participat és perquè no ha volgut. Saps perfectament que la
organització hi ha participat qui ha volgut. Ho saps. I m’ofèn que en d’un acte que va anar tan bé
tinguis dubtes. Però no et preocupis! Et passarem el sistema d’invitacions amb noms i cognoms.

No tinc cap problema. De memòria dir-te que hi havia polítics, dos alcaldes, Porrera i Parlavà. Els
grups i cantants que venien a canvi de res, també en disposaven en funció del seu nombre. En
definitiva, les tindràs totes
Els números els farem públics. No només a tu o al teu grup, sinó a tot el poble. Igual que farem
públics els dels Tastets del Món, o hem fet públic els de la Marató.
Sra. MUSTERA
Ens va sobtar que les places, a les primeres files, venien a ser unes 182 places reservades. Era
un número bastant elevat. Hi havia places buides al davant. Podíeu haver tingut en consideració
la gent gran. Ah, i gràcies per convidar-nos a la recepció institucional. Una vegada més.
Sr. SABATER
Ja t’he dit que et passarem a tu i al teu grup el llistat de totes les invitacions. Que no vol dir que
totes vinguessin al concert, perquè ja sigui premsa o d’altres al final alguns es van excusar.
Personalment la tinc sempre en consideració la gent gran. Aquest dia també.
I pel que fa al tema convidar. Em sap greu Sussagna. Saps què passa? Que nosaltres som més
de portar taules, cadires i estar al carrer col·laborant. I potser el tema protocol no el dominem tant.
Demanaré les vegades que calgui disculpes.
Sr. MUSTERA
Ah, què vols dir que nosaltres no érem així?
Sr. SABATER
Ei, jo no ho he dit això. Ho estàs dient tu.
Sr. MUSTERA
Un altre tema: els Vespres sota el Campanar. Veiem que s’ha modificat la idea inicial, el seu
esperit. Hi ha gent que diu que ha canviat molt i que es senten obligats a venir a sopar. No és
inconvenient que Mas Pi ho tingui per promocionar la seva activitat privada. La idea és bona, però
sorprèn. Ens preguntem si hi ha una línia política clara, es farà amb la resta de restaurants del
municipi? Amb quin concurs públic és farà. Cal fer-lo? Seria interessant. Demanaríem que tothom
tingués les mateixes oportunitats davant l’administració. Es concessiona l’ús d’un espai públic per
un privat.
Sr. SABATER
Els Vespres sota el Campanar que fa molts anys que es van fent, estaven tocats de mort. N’havíem
parlat en més d’una reunió. Es generaven despeses importants i no tenien el públic esperat. Calia
replantejar-nos què s’havia de fer. Des del Mas Pi se’ns va fer arribar la idea que ja es va portar a
terme a Parlavà i Fonolleres. Ens van presentar la proposta i posteriorment jo mateix ho vaig
comentar a la resta que poguessin estar-hi interessats.
I perdona, però la filosofia dels Vespre sota el Campanar segueix intacte, es manté, es fa cine,
concerts, glosa, infantils, teatre, audicions infants de Verges, concert de la Coral, havaneres, etc.
L’únic novetat és que canvia els concerts dels divendres pels diumenges a dos quarts de deu, crec
que encertadament, com s’ha demostrat.
No es va fa cap concurs, és una proposta que ens arriba, que jo la comento a la resta perquè
tothom tingui les mateixes oportunitats. Som els primer que volem que tots els bars i restaurants
funcionin. Tots, absolutament tots. Tant és així, que alguns dels actes es traspassen a la plaça

Major per incentivar el bar de plaça igual com es va fer amb el concert d’en Lluis Llach, Tastem el
Món, etc. Ens arriba una proposta, es valora, es comenta i es redacta un conveni que podeu
demanar-lo quan vulgueu.
N’estem molt contents de com ha anat i com ha funcionat. I crec que és un sentiment general del
poble. No és cert i em sap molt de greu que diguis que algú s’ha vist obligat a consumir i menjar.
És clar que no. Això és mentida! Aquí ningú obliga a ningú. I de debò, o no has vingut cap dia per
comprovar-ho o qui t’ho ha informat menteixen.
Sra. MUSTERA
Sí que hi he vingut.
Un altre tema. La Generalitat ha tret a licitació el dispensari. Es treballa des del 2004. Com està
aquest tema?
Sra. RIBAS
Vàrem demanar reunió amb el Dr. Carreres. Hi vàrem parlar. És una prioritat i es tirarà endavant
amb els pressupostos d’enguany.
Sr. SABATER
Per complementar, en una trobada entre el conseller Comín i jo mateix, em va dir que un cop
aprovats els pressupostos, a l’octubre es començaria
Sra. MUSTERA
Cal recordar que alguns veïns que tenen accés a una parcel·la, es varen comprometre a arreglar
la vorera i s’ha de treballar ja. Heu parlat de com està prevista l’execució de l’entorn de l’espai?
Sra. ROCA
Una part estarà ocupada pel dispensari, una obligació per la previsió de l’ampliació. Una de les
coses que treballem i valorem es la creació de zones d’ombres, i una de les propostes es
traspassar el parc de salut i posar-lo aquí juntament amb un nou parc infantil
Sra. MUSTERA
Hi havia plànols i dibuixos ja fets. L’execució de les obres a la carretera de Verges a Medinyà. Com
està aquest tema.
Sr. SABATER
S’ha parlat del tema. Vull donar un vot de confiança al Departament de Territori i Sostenibilitat. A
quests 2017 i a partir del setembre, s’hauria de començar a fer la rotonda de l’empalme i
l’arranjament de Medinyà a Sant Jordi. Al 2018, de Sant Jordi fins a Verges i la rehabilitació del
nostre pont. I al 2019, l’arrenjament de La Pera fins a Torroella de Montgrí.
En paral·lel, es faran diferents actaucions: solucionar el problema que hi ha a la sortida de
l’escorxador i els vorals de la carretera de La Tallada. Si al mes de setembre no s’ha mogut el
tema, el conjunt d’alcaldes es tornaria a convocar i veurem qu fem. Ara ja es veuen els topògrafs
a les carreteres.
Sra. TORRES
Ara que parles de l’escorxador, és molt perillós tenir els contenidors allà. Hi ha molta gent gran. A
mi em fa por de la manera com has de sortir.

Sr. SABATER
És cert, però no hem tingut cap més opció. Aviat començarem amb el porta a porta i
desapareixeran tots els contenidors.
Sr. HUGAS
Hi ha alguna manera, pel que fa als camions d’escombraries, que no facin sucs cada vegada que
buiden? Sempre passa el mateix.
Sr. SABATER
Semblava que amb la nova empresa s’havia solucionat, però ara aquest estiu, al carrer del Sr.
Llach ha persistit. Hi continuarem treballant i insistint.
Sr. HUGAS
Considereu que els carrers estan nets?
Sr. SABATER
No. I no tant per culpa dels empleats de l’ajuntament, sinó per l’incivisme, de molta gent. Sobretot,
els que tenen gossos i no recullen els excrements generats.
Sr. HUGAS
Al carrer Girona, puc assegurar que fa 10 o 12 dies no s’escombra. Ja et familiaritzes amb els
residus. Tinc la sensació que hem anat enrere.
Sr. SABATER
Sort que tenim en Jordi i el Tramuntana. Un de sol no pot. A la planificació d’en Jordi li hem afegit
regar i el patí de l’escola. Els carrers del poble no estan com tots voldríem i caldrà trobar la manera.
També és cert que com a societat hem canviat molt amb aquest aspecte. Ara tots som molt més
còmodes.
Sra. ROCA
Li hem diversificat les tasques amb en Jordi. A l’escola n’estan contents. Seguirem treballant per
millorar la neteja general.
Sr. HUGAS
Una pregunta: tant el tema del POUM com la llar d’infants, entenc que s’han encara d’adjudicar
El secretari li respon que els dos s’hauran de passar per ple.
Sr. HUGAS
A la Mota, si es va descalçant com està passant, un dia passarà un camió, i ho trencarà. Ja es va
vigilant?
Sr. SABATER
Es veritat que s’hi va posar terra de suport. Ens ho mirarem.

Sr. HUGAS
Respecte lo d’en Llach, felicitats. No tinc tants dubtes ni problemes, però aquest punt de sentir-te
exclòs, hi és. Ho ha organitzat gent del poble, qui ha volgut, però també està bé convidar. No ens
exclogueu.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les 10 de la nit, el
Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono fe.

Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés

