PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 02/2017
Data: 30 de març de 2017
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 les 8 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A 2/4 de 10 de la nit

Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
Cessió del pis del carrer Padró número 1 3r A de Verges al Departament d’Ensenyament.
Aprovació del plec de clàusules i inici de la licitació per a la contractació del servei per a la
redacció del POUM.
5. Proposicions urgents.
6. Donar compte de la renúncia del regidor Marc Roura Pujol.
7. Precs i preguntes
Verges, 30 de març 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:
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1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 2 de febrer 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 6 de data 25 de gener de 2017 al número 37 de 22 de març de
2017).
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 23/2017 de 23 de febrer de 2017
Atès que per part de secretaria-intervenció s’ha elaborat l’expedient de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2016 d’aquesta Corporació;
. Atès que en data 22 de febrer el secretari-interventor va emetre informe favorable, de conformitat
amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei de les hisendes locals;
. De conformitat amb l’article 191.3 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals
aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i amb l’article 90.1 del Reial decret
500/1990, sobre matèria pressupostària,
DECRETO,
Primer. Aprovar la liquidació del Pressupost General de 2016.
Segon. Comunicar la liquidació al Ple de la Corporació en la primera sessió que aquest celebri,
d’acord amb el que estableixen els articles 193.4 del Text refós de la Llei reguladora de les hisendes
locals aprovat pel Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, i 90.2 del Reial decret 500/1990, de
20 d’abril.
Tercer. Ordenar la remissió de còpia d’aquesta liquidació als òrgans competents, tant de la
Delegació d’Hisenda com de la Comunitat Autònoma, i això abans de que s’acabi el mes de març
de l’exercici següent al que correspongui.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 33/2017 de 15 de març de 2017
De conformitat amb el que estableix l’article 48.3 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril i l’article
182.3 del RDL 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les
hisendes locals,
DECRETO:
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Primer.- Disposar la incorporació dels romanents de crèdit i del romanents amb finançament afectat
de l’exercici anterior que a continuació es detallen al pressupost vigent, amb efectes del dia 1 de
gener de 2017
INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DESPESES GENERALS
Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
17 01 87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS
TOTAL ORIGEN DELS FONS

IMPORT
284.493,43
284.493,43

Aplicació dels fons
PARTIDA
17 01 01100 91320
17 01 15320 61902
17 01 15320 61905
17 01 16000 63700
17 02 92000 63201

DESCRIPCIÓ

IMPORT

AMORT. PRÉSTEC PONT INVERSIONS 2011. BBVA
AMPLIACIÓ i MILLORA XARXA SANEJAMENT
ALTRES INVERSIONS
REPOSICIÓ INFRAESTRUCTURES
DIRECCIÓ
OBRA
SUPRESSIÓ
BARRERAS
ARQUITECTÒNIQUES

220.000,00
30.024,99
16.968,44
14.000,00
3.500,00

TOTAL APLIACIÓ DELS FONS

284.493,43

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.
3. CESSIÓ DEL PIS DEL CARRER PADRÓ NÚMERO 1 3r A DE VERGES AL DEPARTAMENT
D’ENSENYAMENT
Vista la petició tramesa pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de data 24
de gener de 2017 i en el que es demana la cessió d’un espai més de l’edifici de les antigues
vivendes dels mestres, en concret el 3r A, actualment desafectades i propietat de l’Ajuntament
En data 21 de febrer, per decret d’alcaldia es va incoar expedient de cessió gratuïta, també es va
sotmetre l’expedient a informació pública mitjançant anunci al BOP (núm. 39 de 24 de febrer de
2017) i DOGC (núm. 7316 de data 24 de febrer de 2017)
En data 8 de febrer s’ha emès informe de l’arquitecta municipal, favorable a la cessió
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Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- APROVAR la cessió de l’ús de l’espai de l’edifici de les “antigues vivendes dels mestres”,
en concret el 3rA al Departament d’Ensenyament per a destinar-lo a centre d’ensenyament de
l’Institut-Escola de Verges
Segon.- Regirà per la present la normativa concordant del decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel
qual s’aprova el Reglament de Patrimoni dels Ens Locals.
Tercer.- La cessió del pis de carrer Padró Número 1, 3r A, es farà per a 4 anys, podent ser
prorrogable si les dues parts hi estan d’acord.
Intervencions
Sr. SABATER
Es tracta de l’antic pis. Ens l’han demanat pel curs vinent, un espai per acollir tot l’alumnat. Hi vàrem
incorporar a la proposta que la cessió fos per a 4 anys, prorrogable si les dues parts hi estaven
d’acord. L’ús de l’espai és per a centre d’ensenyament Institut Escola de Verges. Ho notificarem
demà mateix.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
4. APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES I INICI DE LA LICITACIÓ PER A LA
CONTRACTACIÓ DEL SERVEI PER A LA REDACCIÓ DEL POUM
Atès l’expedient tramitat, mitjançant procediment obert ordinari, per a l’adjudicació dels serveis de
redacció dels documents necessaris del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Verges.
Atès l’informe de secretaria Intervenció.
Vist el que disposa el Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text
refós de la Llei de Contractes del Sector.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- APROVAR l’expedient administratiu per a l’adjudicació de la contractació pel servei per a la
redacció del POUM.
Segon.- APROVAR el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el Plec de Prescripcions
Tècniques particulars que han de regir la contracció, pel procediment obert amb més d’un criteri
d’adjudicació, dels treballs de redacció dels documents necessaris del POUM de Verges i
AUTORITZAR la corresponent despesa, aprovant la PLURIANUALITAT de la mateixa, a raó de
20.000 euros pel 2017, 50.000 pel 2018 i 40.000 pel 2019.
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Tercer.- Sotmetre els esmentats Plecs a informació pública durant un termini de vint dies hàbils, a
comptar des de la darrera publicació del corresponent anunci al Butlletí Oficial de la Província o al
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, a efectes de la presentació de les al·legacions que
s’estimin oportunes. El contingut dels referits Plecs serà exposat al tauler d’anuncis municipal, al
web municipal i al perfil del contractant.
Quart.- Acordar, simultàniament, la convocatòria del procediment de licitació de treballs de redacció
dels documents necessaris del POUM de Verges amb l’establiment d’un termini de vint-i-sis dies
naturals per a la presentació de les ofertes, a comptar des de la darrera publicació corresponent
anunci al Butlletí Oficial de la Província o al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Aquest
procediment de licitació quedarà ajornat en el supòsit que es presentin al·legacions contra els
referits Plecs.
Cinquè.- Facultar al senyor alcalde perquè porti a terme tots aquells actes i gestions que siguin
necessaris a l’execució del present acord.
Sra. ROCA
Quan vàrem entrar a l’Ajuntament, el que volíem veure era el POUM, veiem que era una necessitat
posar-lo sobre la taula i canviar-lo. També ho veieu els altres grups. Toca fer-lo. Són molts els
temes que queden: el casc urbà, els creixements, els usos de les granges.
Hi dotem una partida de 110.000 euros repartits en tres anys. Per a la selecció disposarem d’un
comitè d’experts, de tres persones: del col·legi d’arquitectes, de la comissió territorial d’urbanisme i
del servei d’assistència del consell comarcal.
Una cosa que ha de quedar molt clara és que el POUM el farem tots junts. A les reunions que hi
hagin hi serem tots. No només l’equip de govern i això ha de quedar molt clar. És un projecte de
poble i aquí hi haurem de ser.
Això és el més important. Una altra cosa rellevant és que la puntuació serà determinant la proposta
que es faci pel municipi. També que sigui un equip multidisciplinar. El tema econòmic no és pas tant
rellevant.
Sr. HUGAS
En el punt 6.4 del plec de prescripcions tècniques, volem saber si quan es parla d’ajuntament, vol dir
que hi serem tots els membres.
Sr. SABATER
I tant. Us convidarem a tots/es i ens agradaria que hi participéssim tots els grups.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
5. PROPOSICIONS URGENTS
MOCIÓ D’ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM
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El dia 26 de juny de 2013, es va constituir el Pacte Nacional pel Dret a Decidir. El passat mes de
desembre de 2016 aquesta plataforma va acordar transformar-se en el Pacte Nacional pel
Referèndum. Es va crear una comissió executiva formada per Joan Ignasi Elena, Maite Arqué,
Jaume Bosch, Francesc de Dalmases, Carme-Laura Gil, Itziar González, Francesc Pané i Carme
Porta.
El dia 23 de gener de 2017, els membres del comitè executiu van presentar el manifest, els
objectes, el full de ruta i el programa de treball de Pacte. El manifest expressa el següent:
Manifest Pacte Nacional pel Referèndum
La consciència nacional i la voluntat d’autogovern del poble de Catalunya té indubtables arrels
històriques, antigues i profundes, i s’ha manifestat reiteradament al llarg del temps. Avui, Catalunya
està integrada en l’Estat espanyol, el qual, per innegables raons d’història, lingüístiques i culturals,
és plurinacional o desgrat que les seves estructures polítiques no el reconeguin així.
El desig de Catalunya de decidir el seu futur polític, cada cop s’ha fet més evident davant del món.
Fins al punt d convertir-se en una aspiració sostinguda, que avui recull la voluntat d’una gran majoria
de la seva població.
Entre els drets essencials i inalienables de les societats democràtiques, es reconeix el de decidir el
futur polític. I és aquest dret el que sustenta a la demanda d’una majoria de ciutadanes i ciutadans
de Catalunya, que volen materialitzar-lo mitjançant un referèndum.
Posem de manifest que la voluntat d’expressió de les catalanes i dels catalans mitjançant un
referèndum és majoritària i transversal; i congruent amb la determinació cívica, pacífica i
democràtica que han expressat les multitudinàries mobilitzacions de la societat organitzada a favor
del seu dret a decidir.
Afirmem que l’actual marc jurídic espanyol, tal com han defensat experts en dret constitucional,
permet la realització d’un referèndum a Catalunya acordat amb l’Estat.
Si aquesta possibilitat no s’ha obert fins ara ha estat per manca de voluntat política dels Governs
d’Espanya. El dret, atès que és susceptible d’interpretacions diverses, ha de ser entès com un
instrument per trobar solucions democràtiques als problemes polítics i no per crear-ne de nous o per
agreujar els existents.
Les persones, entitats, organitzacions i institucions que signem aquest MANIFEST entenem el
referèndum com una eina privilegiada d’aprofundiment democràtic, que permet el debat polític
plural, la recerca de consensos i l’adopció final d’acords eficaços.
Per tot això:
Instem els Govern de Catalunya i de l’Estat espanyol a superar les dificultats polítiques i els
apriorismes, i a assolir finalment l’acord que estableixi les condicions i les garanties justes i
necessàries per a la celebració d’un Referèndum reconegut per la comunitat internacional, el
resultat del qual haurà de ser políticament vinculant i efectiu.
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Reconeixem el Parlament de Catalunya com la institució democràtica on es manifesta la voluntat
popular del país. Per això donem suport a aquelles iniciatives i acords que hi sorgeixin per a
l’articulació d’aquest Referèndum.
Manifestem la convicció que el referèndum és una eina inclusiva, que permetrà la lliure expresso
dels diversos posicionaments que els ciutadans de Catalunya han expressat respecte a la relació
política de Catalunya amb l’Estat espanyol.
Afirmem que la cultura democràtica reclama solucions polítiques als problemes polítics. I ho fem
apel·lant al mecanisme fonamental de què disposen les societats modernes: el coneixement i la
validació de la voluntat majoritària del poble que s’expressa amb el vot.
Aquest referèndum ha de propiciar que tothom se senti cridat a participar-hi. Per això és necessari
un debat escrupolosament democràtic, plural i en igualtat de condicions entre les legítimes opcions
que avui es manifesten a Catalunya.
En aquest moment, atesa la transformació viscuda pel Pacte, i amb la voluntat de manifestar
l’adhesió a la celebració d’un referèndum on e poble de Catalunya decideixi llur futur, aquest
Ajuntament vol ratificar el seu compromís amb la ciutadania de Catalunya i als valors expressats en
el manifest del Pacte Nacional pel Referèndum.
Per tot això, els grups municipals de l’Ajuntament de Verges proposen al Ple Municipal els següents:
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Manifestar l’adhesió al PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Segon.- Subscriure el contingut del Manifest PACTE NACIONAL PEL REFERÈNDUM.
Tercer.- Promoure al municipi que entitats, associacions i agents econòmics se sumin al Pacte
Nacional per Referèndum i subscriguin el seu Manifest.
Quart.- Enviar aquesta moció aprovada a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, al
Pacte Nacional pel Referèndum, a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI) i a
l’Associació Catalana de Municipis (ACM).
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
6. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
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En referència a la web de l’Ajuntament, un tema sobre apreciació de les coses. Fa unes setmanes hi
va haver militars a la zona de Celrà. Tots estem d’acord en que no els volíem allà. L’únic que ens va
sobtar és que a la web hi posava que el poble de Verges està en contra que els militars estiguin a
Celrà. És com si la Generalitat manifestés que tot el poble està a favor d’alguna cosa. Entenem que
es faci des del Facebook, però ho hauria de fer cada grup polític.
També ens va saber greu, doncs si es posa, es pot preguntar als responsables del poble de Verges.
És un tema de detall. El Facebook funciona molt bé. L’ajuntament és una institució, no un partit
polític.
I per acabar, tota la pau de setmana santa per tots.
Sra. MUSTERA
Insistim amb l’arranjament dels camins. Té molt que desitjar. Us ho reviseu? Comproveu els
pendents? Les canalitzacions? Crec que no es tenen en compte. Teniu la mala sort que a més,
després plou. En el debat del pressupost ja ens vàrem queixar que la partida era massa petita.
D’aquí a poc temps ja no hi hauran diners. I s’executa malament. Busqueu alguna altra fórmula.
Sr. TUBERT
La nostra idea és fer el manteniment de tots els camins. I a les zones on s’ha de posar material. Ara
és farà el camí dels horts. I amb els camins més importants, tenim l’acord amb els propietaris per tal
que vinguin a buscar el material si ws creu necessari. Se l’escampen ells i en Peraferrer passa la
autonivelladora. Ja ho hem fet amb uns quants.
I estic d’acord amb tu, que la partida és petita.
Sra. ROCA
Si que ha passat que s’han menjat talls dels camps. I volem proposar un canvi en com s’executen.
Sra. MUSTERA
S’han envaït camps privats.
Sr. HUGAS
Ho he de preguntar. En diferents feines de professionals és compta amb diferent gent del poble, i en
aquest cas només treballa amb en Peraferrer. N’hi ha més en el sector. Heu demanat varis
pressupostos? És el més barat? Quin és el motiu i per què es canvia de criteri en aquest cas?
Sr. TUBERT
Es va iniciar amb l’aparcament i es va continuar amb els arranjaments. No s’ha mirat cap més
pressupost. Accepto la crítica i en aquest punt ens comprometem a fer-ho. I continuar fent treballar a
totes les empreses de Verges.
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Sr. HUGAS
No ho entenc. Així, canvieu de criteri doncs?
Sr. TUBERT
Ja li he contestat. Respecte el tema de la paret dels aparcaments que em preguntàveu, amb la
Sandra ho hem mirat. Ho ha comentat i en desnivell superior a 50 centímetres, cal col·locar barana,
no ser escalable. Ara com està és suficient per evitar caigudes, tampoc és escalable, podem posar
alguna cosa per arribar als 90 cm.
Sr. HUGAS
Si fa informe per escrit, d’acord.
Sra. ROCA
Tenim molts llocs a Verges que estan així; per exemple al rec del Molí. Si no permetem desnivells
de 55 cm, n’hem de col·locar un munt. Ara hi hem posat baranes, al rec de l’estany i al rec del Molí.
Sr. HUGAS
On s’ha fet la rampa de l’Ajuntament, amb acopi de materials, s’ha de pintar? Ho pagarà el
constructor?
Se li respon que sí.

7. DONAR COMPTE DE LA REUNÍNCIA DEL REGIDOR MARC ROURA PUJOL
Vist l’escrit presentat el passat dia 20 de març de 2017, pel regidor municipal del Junts Fem Poble CUP, senyor Marc Roura Pujol, en el qual manifesta la seva voluntat de renunciar al càrrec de regidor
municipal d’aquesta corporació;
Atès el que disposa l’article 182 de la Llei orgànica del règim electoral general.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer. Donar-se per assabentat de la renúncia al càrrec del regidor municipal presentada pel senyor
Marc Roura Pujol.
Segon. Sol·licitar de la Junta Electoral Central el nomenament i remissió a l Ajuntament de Verges de
la credencial de la regidora substitut pertanyent a la llista electoral del Grup Municipal Junts Fem
Poble - CUP d’aquest Ajuntament i que és la senyora Mireia Feliu Amat.
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Sr. ROURA
Bé, ja us vaig explicar a la comissió, i tal com estava aclarit amb el grup des del primer dia, que la
meva aportació com a regidor fos de dos anys aproximadament. Quan faci els dos anys de mandat
hi hagi la persona formal i administrativament nomenada. I avui és el dia. I res, que la presento. No
és per desatenció o per mals entesos.
Vull agrair enormement als meus companys la feinada que han fet, la dedicació i l’acompanyament.
Tinc gratitud i sobretot fer esment, no només als 5 regidors del govern, també a tot el grup. I també
agrair al secretari i que es faci extensiu a tots els treballadors de la casa. I com no, als 4 regidors,
companys del ple. Res més, aquí em teniu.
Sr. SABATER
Vull agrair-te els dos anys, i també els altres 4 en que vares ser regidor, i per les hores que hi has
dedicat.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son tres-quarts de nou 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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