PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 09/2017
Data: 30 de novembre de 2017

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sr. Jordi Tubert Vila
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feiu Amat
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 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A ¾ de 10 de la nit.

Ordre de dia:
1.
2.
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5.

Renúncia com a regidor de l’Ajuntament del senyor Jordi Tubert Vila
Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
Proposta d’elecció de jutge de pau titular i substitut
Aprovació de bonificació de l’ICIO al Departament d’Ensenyament per al projecte
d’adequació d’un espai als pisos dels mestres per a nova aula. Construcció d’una escala
exterior.
6. Proposicions urgents
7. Precs i preguntes
Verges, 30 de novembre 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. RENÚNCIA COM A REGIDOR DE L’AJUNTAMENT DEL SENYOR JORDI TUBERT VILA
Vist l’escrit presentat el passat dia 17 de novembre, pel regidor municipal del Junts Fem Poble - CUP,
senyor Jordi Tubert Vila, 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
Jordi Tubert Vila.
Segon. Sol·licitar de la Junta Electoral Central el nomenament i remissió a l Ajuntament de Verges
de la credencial de la regidora substituta pertanyent a la llista electoral del Grup Municipal Junts Fem
Poble - CUP d’aquest Ajuntament i que serà la que pertoqui.
Intervé el Sr. TUBERT
La renúncia, no sé tampoc massa què he de dir. La meva vida, com tots sabeu, ha fet un canvi molt
important i jo ja no sóc el mateix des de llavors. He passat uns mesos molt durs i les circumstàncies
són les que són. Sobretot, volia agrair a l’equip de govern i a la resta del grup, tot el suport i tot el
que he après d’ells. Em vaig donar un temps per tal de recuperar la normalitat i tornar a les meves
tasques de l’Ajuntament que tant m’agradaven. Em sap molt de greu, però no ho he aconseguit. Vaig
parlar-ne amb tots vosaltres i us agraeixo tot el temps, paciència i estima que m’heu donat. I em sap
mol de greu no poder seguir exercint el meu càrrec de regidor. Molt i molt de greu. Ens varen escollir
per uns programes i unes expectatives. I jo sóc molt responsable, i si veig que no puc complir amb
la meva responsabilitat, el millor per a tots, però sobretot pel poble i la gent, és arraconar-me i deixar
l’ajuntament. Ha estat molt difícil, doncs fa 6 mesos l’Ajuntament i el poble de Verges ho era tot per
mi. Van canviar moltes coses. M’hi vaig dedicar de cos i ànima, amb encerts i també amb molts
errors. Però no puc continuar. Ara el cor em demana agafar distància amb l’Ajuntament i el poble.
Vosaltres sense mi heu gestionat la situació d’una manera totalment exemplar. I no sabeu com us
ho agraeixo. Heu fet un pas endavant i estic molt i molt orgullós del meu grup. Voldria donar les
gràcies especialment a l’Ignasi, l’alcalde. No tinc paraules per agrair tot el que ha fet per a mi. Agrair
també a l’oposició. Els altres punts de vista també et fan aprendre i molt.
També gràcies a tots els treballadors de l’Ajuntament. A la Flora i a l’Elvira com a grans professionals
que són; a en Miquel, per la seva gran feina, els seus consells, per escoltar i aprendre. També a en
Joan Brusi, en Jordi i en Lluís, que són amb qui he tractat més durant aquest temps. Moltes gràcies
de tot cor. Sort i molts encerts.
Sr. ALCALDE
També et volia agrair aquests dos anys que has estat al capdavant de l’Ajuntament. Qualssevol
persona que es presenta ha de tenir el respecte pel sol fet de presentar-se a un ajuntament. I tu no
només et vas presentar i vas agafar la responsabilitat, sinó que et desvivies pel poble i la seva gent.
Intentaves buscar solucions per a tot i millorar sempre que es podia. Serà una pèrdua molt gran per
al poble de Verges i només em queda això, agrair-te tot el que has fet i desitjar que en un futur puguis

tornar a ser important per la vila de Verges. La vida t’ha jugat una molt mala passada i només em
queda que desitjar-te una recuperació ràpida, a tu i a la família, i dir-te que la vida segueix, i que ens
i tindràs sempre aquí.
Sra. TORRES
Jo et vull donar a les gràcies.
El Sr. Tubert abandona la sala de sessions
2. APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS
S’acorda per unanimitat aprovar les actes anteriors corresponent a: Ple ordinari celebrat el 3
d’agost de 2017, Ple extraordinari urgent celebrat el 17 d’agost de 2017, Ple extraordinari urgent
celebrat el 7 de setembre de 2017, Ple extraordinari urgent celebrat el 24 d’octubre de 2017 i
Sessió Pública celebrada el 23 de novembre de 2017.
3. 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 85 de data 21 de juliol de 2017 al número 136 de 20 de
novembre de 2017).
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 86/2017 de 25 de juliol de 2017
Atès el que disposa l’article 18 apartats 2 i 4 de la Llei 3/2017, de Pressupostos Generals de l’Estat
per a l’any 2017;
“Dos. En el año 2017, las retribucions del personal al servicio del sector público no podran
experimentar un incremento global superior al 1 por ciento respecto a las vigentes a 31 de
diciembre de 2016, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la
comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del
mismo;
“Cuatro. La masa salarial del personal laboral, que se incrementarà en el porcentaje
máximo previsto en el apartado dos de este articulo, està integrada por el conjunto de las
retribuciones salariales y extrasalariales y los gestos de acción social devengados por
dicho personal el año anterior, en términos de homogeneidad para los dos períodos objeto
de comparación”.
Atès que al pressupost de l’Ajuntament de Verges per a l’any 2017, hi ha consignació suficient per
a l’aplicació de l’increment retributiu legalment establert per a l’any 2017,

DECRETO:
Primer.- Disposar l’aplicació al personal funcionari (de carrera, interí i eventual) i laboral dependent
d’aquest Ajuntament de Verges, de l’increment retributiu de l’1 per cent en la propera nòmina,
corresponent al mes de juliol i amb efectes retroactius a l’1 de gener de 2017.
Segon.- Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que se
celebri.
Tercer.- Notificar aquest acord al personal d’aquest ajuntament i al Consell Comarcal del Baix
Empordà.
4. PROPOSTA D’ELECCIO DE JUTGE DE PAU I SUBSTITUT
Es proposa al Ple aprovar el següents acords:
D’acord amb els articles 101.2 de la LOPJ i 6 del RJP, correspon al Ple de la corporació efectuar
proposta de nomenament del jutge de pau titular i suplent per acord adoptat amb el vot favorable
de la majoria absoluta dels seus membres entre les persones que, reunint les condicions legals,
així ho sol·licitin. Per edicte publicat en el BOP núm. 135, de data 14 de juliol de 2017 s’ha efectuat
convocatòria pública per cobrir les places de jutge de pau titular i suplent i, finalitzat el termini de
presentació d’instàncies, han presentat instància el senyor David Payet Mitjanas i Lourdes López
Rosés.
Totes elles reuneixen els requisits establerts a l’art. 1.2 del Reglament número 3/1995, de 7 de
juny, dels jutges de pau i 303 de la Llei orgànica del poder judicial però correspon al ple de la
corporació escollir un titular i un suplent i proposar el seu nomenament a la Sala de Govern del
Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a través del Jutjat de 1a Instància i Instrucció.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Escollir pel termini de quatre anys, pels càrrecs que s’indiquen, per considerar que
reuneixen les consideracions necessàries i la idoneïtat precisa de les següents persones:
Jutge de Pau titular: senyor David Payet Mitjanas, DNI 40289680M
Jutgessa de Pau suplent: senyora Lourdes López Rosés. DNI 40283694E
Segon.- Trametre aquest acord a la Secretaria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

5. APROVACIÓ DE BONIFICACIÓ DE L’ICIO AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT PER AL
PROJECTE D’ADEQUACIÓ D’UN ESPAI ALS PISOS DELS MESTRES PER A NOVA AULA.
CONSTRUCCIÓ D’UNA ESCALA EXTERIOR.
Es proposa al Ple aprovar el següents acords:
Vistes les instàncies presentades pel Departament d’Ensenyament, on sol·liciten una bonificació
del 95% de l’ICIO, en relació a les llicències d’obres 28/2017 referent al projecte d’adequació d’un
espai als pisos dels mestres per a nova aula i construcció d’una escala exterior.
Vista la ordenança fiscal número 4 reguladora de l’impost sobre construccions, instal·lacions i
obres publicada al BOP 61 de 28 de març de 2014i aprovada en el ple del 6 de març del 2014 o
on s’incloïa con a annex una bonificació de fins al 95 % a favor de les construccions, instal·lacions
o obres que siguin declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies
socials, culturals, històric, artístiques o de foment de l’ocupació que justifiquin la declaració.
Atès que el Departament d’Ensenyament sol·licita l’exempció de la taxa sobre construccions
referent a la llicència d’obres d’adequació d’un espai als pisos dels mestres per a nova aula i
construcció d’una escala exterior.
Legislació aplicable
Article 103.2 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Hisendes Locals.
Decret 135/1995, de desplegament de la Llei 20/1991.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar la concessió de la bonificació del 95% de l’ICIO, en relació a la llicència d’obres
28/2017 per a l’adequació d’un espai als pisos dels mestres per a nova aula i la construcció d’una
escala exterior.
Segon.- Comunicar el present acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

6. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha

7.PRECS I PREGUNTES
Sr. SABATER.
Passa a entregar als dos grups de l’oposició els números i les invitacions del concert d’en Llach.
Sr. HUGAS
Farà un parell de plens, tenia lògica fer a la Placeta, un aparcament per a minusvàlids. I veig que
encara no s’ha fet. Els dies de mercat hi ha molts cotxes. Lògic que puguin arribar a la Placeta.
Sra. ROCA
Sí que està fet. Està marcat davant de la casa de cultura, de forma vertical.
Sr. HUGAS
La gent el respecta? Si es fes horitzontal, potser es respectaria. I parlant d’això, heu pensat en
adaptar la casa de cultura.
Sr. SABATER
Pensat sí, però encara no hi ha cap projecte. Només hi ha la previsió d’una ascensor que
connectaria els edificis de Casa de Cultura i Can Punton.
Sr. HUGAS
Hi ha una factura de l’empresa Deckra, pel mesurament de sorolls al Mas Pi. Per què s’han fet?
Per queixes veïns? És per cobrir-vos?
Sra. ROCA
S’ha fet perquè tenim un expedient iniciat de fa molts anys. I estem a judici i tenim un problema
evident. A partir d’aquí, realitzem aquestes sonometries perquè creiem que com ajuntament és la
nostra responsabilitat i perquè hi ha queixes i s’ha de valorar.
Sra. SABATER
El compromís era tenir partida pressupostària per qualsevol inconvenient o problema que
requereixi fer sonometries. La fem nosaltres i no els veïns. N’hem fet una altra al Mas Massot, per
exemple. Al Mas Pi se n’han fet dues; una a ple mes d’estiu i una altra de prèvia. Els resultats ens
els donaran properament. El judici està obert i és un problema prou seriós com per estar-hi a sobre
i tenir tota la informació que faci falta i actuar quan faci falta. Com sabeu, demandaven molts diners
a l’Ajuntament.
Sr. HUGAS
Els veïns es varen queixar de com es va portar?
Sra. ROCA
No ho he pas dit.
Sr. HUGAS
Aquest tipus de sonometries, qui les assumeix, tot el poble?
Sra. ROCA

Està publicat al pressupost municipal. Si les sonometries surten positives, les requerirem; estarà
amb el plet.
Sr. HUGAS
Com està lo de la punxada de rodes?
Sr. SABATER
Després de l’arrossada popular que vam fer, ja no hem tingut més ingressos. Tinc una trucada
pendent amb la Diputació. Informaré al president per si volen o poden ajudar-nos econòmicament.
La majoria d’afectats ja han presentat els papers i llavors dividirem les quantitats econòmiques per
sufragar les despeses. També, des de serveis socials s’ha actuat en dos o tres casos.
Sr. HUGAS
Respecte l’agermanament, hi ha novetats?
Sr. SABATER
De moment està parat. Reconeixem els errors passat al respecte, i si se’ns proposen activitats, les
compartirem.
Sr. HUGAS
Teniu unes despeses del manteniment del camp de futbol. Quan ens costarà ara?
Sr. SABATER
Com molt bé saps, la persona que s’encarregava del manteniment del camp i que ho feia de forma
totalment voluntària ho ha deixat. Per tant, es presentava una situació totalment nova. En vàrem
buscar d’altres que volguessin ajudar-nos de forma voluntària a mantenir el camp de futbol en les
hores lliures. Però la proposta no ha reeixit. Teníem un problema important damunt la taula i que
calia solucionar de manera urgent perquè s’iniciava la temporada. Aprofitant que ja contactàvem
amb una empresa propera per altres temes relacionats amb el camps de futbol, vam demanar-los
que ens fessin una proposta conjunta. Pel pressupost nou ja valorarem com ho fem. Un altre
inconvenient que teníem i tenim encara és que tampoc teníem màquina de tallar gespa. La solució
potser hauria estat comprar-ne una de nova. Però enguany també se’ns ha fet malbé el vehicle
municipal i hem hagut de comprat un cotxe nou. I sincerament, ens era impossible assumir-ho tot.
Hem fet el que bonament hem pogut, davant d’una situació que ha estat sobtada.
Sr. HUGAS
Seran 484 euros al mes, durant 12 mesos. Ho assumirà tot l’Ajuntament de Verges?
Sr. SABATER
Sempre ho hem assumit. L’Ajuntament de verges sempre ha assumit les despeses del Camp de
Futbol i del Pavelló.
Sra. MUSTERA
I això no ho pot assumir la brigada?
Sr. SABATER
Amb una màquina nova, probablement sí que ho podria assumir la brigada, admetent que deixaria
tasques importants del poble per fer.

Sra. RIBAS
També cal dir que per exemple el primer any hi va haver una plaga d’uns paràsits i la despesa es
va disparar a més de 4.000 euros
Sr. HUGAS
L’Empordanet també en fa ús i és més territorial. Potser haurien de pagar alguna cosa.
Sr. RIBAS
Pel que fa a l’Empordanet, també van a Jafre, Bellcaire, Albons i sí, també aquí.
Sr. SABATER
L’Empordanet col·labora amb tot el que pot i també fan alguna aportació en material sempre que
poden. És cert que s’ha de controlar bé l’ús que en fan els equips del camp, per no malmetre la
gespa. Però d’aquí a fer-los pagar per utilitzar les instal·lacions...
Sr. HUGAS
Heu fet una acció de control de coloms, que ha costat prop de 1.800 euros
Sra. ROCA
La mateixa dels últims anys de les gàbies. El problema rau en les cases abandonades i obertes.
Com és el que cas de la del Molí, que pertany a Solvia. Estem mirant altres mètode, perquè
aquesta de les gàbies deixa bastant que desitjar. Hi ha el tema del pinso no hormonat, el tractament
dura 4 anys i pot arribar al 80% d’esterilitat.
Sra. MUSTERA
Pel tema dels gats, no es pot fer res? A La Davallada n’hi ha molts.
Sra. ROCA
Vam tenir trobades amb diferents veïns per temes de control. Però no van reeixir. El tema
d’esterilitzar-los, val molts diners. És cert que és un deute que tenim.
Sr. HUGAS
Volíem deixar palès que al mes d’octubre no s’han pas començat ni les obres del dispensari nou.
Segons vas dir, Ignasi, el conseller Comín va informar que es farien. Igual que les obres de
“l’empalme”.
Sr. SABATER
És cert. No s’han iniciat. Nosaltres hem fet totes les gestions i més, tot el que hem pogut.
Malauradament, però, no depèn de nosaltres i prou. Ara bé, segons ens han informat, estan
previstes per posar-les en marxa aquest 2018.
Sr. HUGAS
Un tema d’aquesta tarda. Heu penjat les llums de Nadal però heu decidit que no n’hi hagin pels
Jordi i els consellers i conselleres que estan a la presó. Nosaltres no ho faríem de cap manera
això. Perquè crec que barregem molt les coses. Farem reis o no? Crec que el Nadal i les llums és
important per la mainada. No volem renunciar a la nostra alegria Nadalenca. Sempre hi ha moltes
coses que entristeixen, però crec que tant com per no posar els llums de Nadal...

Sra. TORRES
Ho trobo bé la protesta, però que per què no ho fa tothom? Per exemple a Torroella, Girona, etc.
No ho entenc, la veritat. Nosaltres sols, no sé si es veurà. Això té repercussió a les grans ciutats.
Si fos així, doncs llavors ens hi afegiríem i fa força i tindria sentit.
Sr. SABATER
Dolors, nosaltres no som ningú per dir el què fan o deixen de fer els altres pobles i ciutats. És un
acte de protesta, i volem exemplificar que no vivim en una situació normal. No podem normalitzar
la repressió i la situació actual I evidentment que hi haurà reis i tió. Només faltaria. Només hem
volgut simbolitzar que per a nosaltres, aquest Nadal no hi ha res a celebrar. Avui els toca a ells i a
les seves famílies. Però potser en un futur ens toca a nosaltres. Per exemple, ja ens ha arribat el
requeriment judicial per pagar la quota de l’AMI. I tot just comença això. En definitiva, és un acte
de protesta i amb les empreses que hem contractat, el que es pugui estalviar doncs ho aportarem
a la caixa de solidaritat. I m’hagués encantat que la resta hagués fet el mateix, però com he dit, no
ho dominem això.
Sra. RIBAS
No ens hem pas d’emmirallar. Als nens no els treus pas la felicitat, el Nadal no depèn pas
únicament dels llums, és una altra cosa.
Sr. HUGAS
Si jo dic que a mi els reis m’importen ben poc, no pensaré pas en treure´ls. Però bé...
Per últim, en l’últim ple, teníem el tema de la llar d’infants i el POUM. Ens vàreu llegir una carta.
En aquell moment no vàrem dir res. L’hem analitzat i faríem una petita queixa. No sé si anava o
no amb nosaltres. Deies “alguns” però sense concretar. Per tant, a aquesta carta no li podíem
donar cap validesa. No ens vàrem sentir eludits. Per tant, ara us demanaríem que es concretés.
Per altra banda, que algú ens expliqués les queixes o al·legacions de l’empresa que va guanyar a
Orió. Quan te’l llegeixes se’t pot posar la cara vermella. Si és greu, no ho sabem, com no se l’ha
contestat.
Algun dia, algú ens ho podria explicar.
No volem entrar en el detall. Ens agradaria que si es fa una acusació, que se´ns expliqui. Com
està anant el servei?
Sr. SABATER
Sense entrar al detall, la carta anava dirigida als membres de l’oposició per les diferents actituds
que s’havien portat en tot el procediment de l’adjudicació del servei de la Llar d’Infants. Sabeu molt
bé que la vostra actitud no va ser la correcta i que els vostre actes tampoc. Mira Cosme, a nosaltres
se´ns pot posar la cara vermella per moltes coses i podem equivocar-nos en moltes altres. Però
en aquest cas no. El procediment que vam portar a terme tant amb el POUM com amb la Llar
d’Infants van ser totalment correctes. Es evident que la vostra actitud ens va doldre profundament.
A tu et va doldre la carta. A nosaltres ens varen doldre diferents actituds vostres. No pot ser que
en ambdós casos es faci el mateix procediment i només us sembli malament un d’ells. Pel que fa
a les al·legacions d’Orió, com molt bé saps, el primer que vaig fer va ser compartir-les amb tots els
9 regidors. En Miquel estava de vacances. I jo mateix vaig trucar al responsable d’Orió per explicar-

li la situació amb la que ens trobàvem. Va ser una trucada de tu a tu, donant la cara i explicant
sense embuts el procediment que s’estava portant a terme. La sorpresa meva és que abans de
parlar amb ell, el mateix dia, ell ja tenia les al·legacions preparades a punt per enviar, on se’ns
acusava injustament a nosaltres i al secretari de irregularitats. I jo em pregunta, quines
irregularitats? Estàvem davant d’un cas igual que el POUM, on una de les empreses van presentar
al·legacions, les vam compartir tots els regidors i es va decidir de portar-les al comitè tècnic expert
perquè les valoressin. Per què un procediment us va semblar bé, i a l’altre no?
El comitè tècnic les va valorar i va considerar que l’empresa Orió era la que havia de gestionar el
servei de llar d’infants a Verges. El dia que es va reunir el comitè tècnic, la Mireia us va trucar
prèviament perquè entre tots poguéssiu explicar què era el que no us semblava bé, quines
irregularitats hi havien, què havíem fet malament... La nostra sorpresa va ser que un cop es va
saber el veredicte, i que l’empresa Orió era la que gestionaria el servei, tots us vau aixecar i com
si no hagués passa res vau abandonar la reunió.
Sra. MUSTERA
Nosaltres som lliures i fem el que volem. I en aquest cas també ho vam fer i vam consultar el que
fes falta.
Sr. SABATER
I en això jo no dic res. Del que em queixo és que amb el temps, el responsable d’Orió, amb qui
vam haver de posar totes les coses damunt la taula, ens va reconèixer que potser l’actitud en certs
moments no havia estat la correcta i que havia rebut trucades d’ambdós partits de l’oposició. I és
aquí on es van sobrepassar límits, perquè jo sempre us he mirat als ulls. I el mateix vaig fer amb
el responsable d’Orió: donar la cara i explicar la situació. I trobo que aquí es van barrejar moltes
coses que a hores d’ara encara no entenc.
Però bé, un cop passat tot això, el més important és que el servei va bé i nosaltres i les famílies
n’estem contents. Ara bé, repeteixo, se’ns va acusar de coses injustament perquè ni aquest any
ni l’anterior nosaltres hem interferit mai en res. El servei funciona. La gent està contenta. Hem
iniciat el P-O i a veure si s’anima altre cop i podem posar la llar d’infants on es mereix.
Sra. MUSTERA
Per altra banda, el porta a porta com el comencem? Perquè des del Consell Comarcal em diuen
que ja comencem al mes de gener.
Sra. ROCA
Carai, doncs primera notícia. No no. Que l’iniciarem aquest 2108 sí. Però encara no hi ha dates.
La Marta treballa amb números, però encara no comencem. Estem pendents de la subvenció que
s’ha demanat per a la deixalleria.
Sra. MUSTERA
Hem vist que heu contractat una persona per a la sala de lectura
Sra. FELIU
No ben bé així. Es tracta d’una administrativa per a l’escola. És una subvenció que ve del SOC.
És el Programa de Garantia Juvenil. Havia d’ésser un/a administratiu o administrativa jove i a l’atur.

Anirà un 60% a l’escola i un 40% a la sala de lectura, de la seva jornada. És totalment
subvencionada. És per 6 mesos i es varen presentar 7 persones per a l’entrevista.
Sra. MUSTERA
A veure, revisant les factures, hi havia una factura de 8.500 euros, per llum i so dels Vespres sota
el Campanar, més uns 1.300 euros per la revetlla
Sr. SABATER
Vàrem dir i vàrem tenir el debat, de la proposta que ens va fer arribar el Mas Pi per als actes de
l’estiu. Nosaltres ho vàrem valorar. Teníem molt clar que havíem de fer algun cosa per uns Vespres
tocats de mor. I vam tenir aquesta proposta damunt la taula, però és clar, el pressupost d’inici
d’any no la contemplava. En el conveni, com a Ajuntament assumíem els lavabos i l’equip de so i
llum. Es va fer de juny a setembre. L’empresa de so i llum ens va dir que una de les persones que
contractaria seria de Verges i una vegada analitzats els actes i tot el que necessitava, es va decidir
tirar endavant. La revetlla de Sant Joan la vàrem descartar. Fins llavors se n’encarregava l’AVI
però ho van deixar de fer. Enguany, hi hagué la proposta del CF Verges. I nosaltres ja havíem dit
que si mai hi havia la iniciativa, nosaltres com a Ajuntament hi aportaríem el grup de música.
Sra. MUSTERA
Entre el Puig Rodon i el puig de Bastons hi ha un autobús i una caravana. Hi estan vivint.
Sra. ROCA
Estem a sobre d’aquest cas. Hem parlat amb els rurals.
Sr. SABATER
Els mossos van dir que poca cosa hi podien fer si el propietari del camp li deixava tenir el vehicle.
Ens van recomanar d’anar als rurals.
Sra. MUSTERA
Hi ha veïns que diuen que el camp de petanca està en marxa.
Sr. SABATER
Hem demanat 3 pressupostos. No està encara acordat. Intentarem fer-ho abans d’acabar l’any
Sra. MUSTERA
El local social a La Davallada. heu fet alguna cosa, té llicència d’activitats? Hi ha quelcom
demanat?
Sr. SABATER
La família RUBAU ho desconeixien. I els hem demanat informació.
Sra. MUSTERA
Pel tema de la carta, el nostre grup, podem fer les coses més bé o més malament. I continuarem
fent el que crèiem pel bé del poble. Són maneres de fer diferents. Teníem dubtes, vàrem demanar
informació i hi vàrem treballar. Respectem la vostra opinió, però no hi estem d’acord.
Sr. HUGAS

Finalment, la vorera del carrer Girona, va caient, què fareu?
Sra. ROCA
Ho mirarem amb l’arquitecte municipal si la situació és tan greu.

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

