PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 05/2018
Data: 31 de maig de 2018

ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
Sra. Núria Roca Puigdemont
Sra. Susagna Ribas Ros
Sra. Mireia Feiu Amat
Sra. Marta Santos Mir
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: Quan passen 5 minuts de 3/4 de 10 de la nit.

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement i ratificació
3. Aprovació del conveni entre l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal del Baix
Empordà per a la gestió i tractament dels residus sòlids urbans.
4. Aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Foixà
i de Verges.
5. Moció de suport als comitès de defensa de la República presentada pel grup Junts Fem
Poble – CUP Verges.
6. Moció de posicionament a la reivindicació de l’AFA davant el Departament d’Ensenyament
de la Generalitat de Catalunya per la immediata construcció del nou edifici de l’InstitutEscola de Verges.
7. Proposicions urgents
8. Precs i preguntes
Verges, 31 de maig de 2018
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 LES ACTES ANTERIORS
Es proposa al Ple l’aprovació de les actes anteriors dels Ple Ordinari del 12 d’abril de 2018 i del
Ple Extraordinari del 10 de maig de 2018.
Per assentiment de tots els membres queden aprovades les dues actes.
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT I RATIFICACIÓ
Es proposa al Ple de l’ajuntament donar coneixement dels següents decrets:
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 41 del 28 de març de 2018 al número 67 de 18 de maig de
2018.
3 . APROVACIÓ DEL CONVENI ENTRE L’AJUNTAMENT DE VERGES I EL CONSELL
COMARCAL DEL BAIX EMPORDA PER A LA GESTIÓ I TRACTAMENT DELS RESIDUS
SÒLIDS URBANS.
Sr. SABATER
Proposem retirar aquest assumpte de l’ordre del dia per manca d’informació en els annexos. En
Cosme ha fet l’observació i com que no és un tema urgent ho podem deixar pel proper ple.
Es retira de l’ordre del dia.
4. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LES OPERACIONS DE DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES
MUNICIPALS DE FOIXÀ I DE VERGES
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
Ates que el passat 26 d’abril de 2018 es van reunir a l’Ajuntament de Foixà representants de
l’Ajuntament de Foixà, de la Generalitat de Catalunya, de l’Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya i de l’Ajuntament de Verges per a reconèixer les fites:
“”””Fita 1: se situa a l’eix del riu Ter, al nord amb el Bosc d’en Verdaguer. Aquesta fita és també
comuna amb el terme municipal de Jafre. Les coordenades TM ETRS89 31N són: X: 502254,7 i
Y: 4656325,2.

Fita 2: se situa a l’eix del riu Ter, al nord dels Fortins i a l’oest del pont de la carretera C-252 sobre
el riu Ter. La línia de terme reconeguda entre aquesta fita i l’anterior a per l’eix del riu Ter on es
situen les dues fites. Aquesta fita és també comuna amb el terme municipal d’Ultramort. Les
coordenades UTM ETRS89 31N són: X: 503486,3 i Y: 4655795,5.
Les fites trobades que consten al replantejament de la línia tenen precisió submètrica (2ð), mentre
que les precisions de les fites calculades depenen de les dades topogràfiques del quadern de
camp.””””
L’acta aixecada en data 26 d’abril és de conformitat entre totes les parts afectades
D’acord amb l’article 31.4 del decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es regula la constitució
i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les
mancomunitats de Catalunya, l’acta de delimitació s’ha de sotmetre al ple dels ajuntaments
afectats, i la seva aprovació requereix la majoria absoluta dels membres de la Corporació
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Foixà i de
Verges signada pels representants de l’Ajuntament de Foixà, de la Generalitat de Catalunya, de
l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya i de l’Ajuntament de Verges de data 26 d’abril de
2018.
Segon.- Comunicar-ho a les parts interessades
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
5. MOCIÓ DE SUPORT ALS COMITÈS DE DEFENSA DE LA REPÚBLICA PRESENTADA PEL
GRUP JUNTS FEM POBLE – CUP VERGES.
Es proposa al Ple de l’ajuntament aprovar el següent acord:
Des que l’independentisme ha esdevingut majoritari a Catalunya, les mobilitzacions han estat
massives, constants i exemplars. La pràctica de la no-violència ha estat un principi bàsic
irrenunciable ﬁns i tot davant de les actuacions d’unes forces policials desbocades que no han
mostrat dubtes a l'hora d’agredir a qualsevol persona, sigui quina sigui la seva condició.
Tot i aquesta violència criminal orquestrada per un Estat superat i desbordat, l’autoorganització
popular va garantir la celebració del referèndum d’independència de Catalunya, els llavors
anomenats Comitès en Defensa del Referèndum van ser una eina clau en la contenció i en la
defensa no-violenta, cal insistir, dels col·legis i centres de votació.

L'Estat espanyol, en totes les seves formes, ha engegat un procés de criminalització del moviment
independentista amb la creació i socialització d'un relat que pretén justiﬁcar la repressió sense
límits, al més pur estil d’èpoques passades on es celebraven judicis sumaríssims amb les
sentències redactades abans de començar. Aquesta estratègia d'Estat no és nova, fa dècades que
s'aplica a Euskal Herria on tot s'hi val, ﬁns i tot castigar les famílies amb la dispersió de presos o
convertir una baralla de bar en un atemptat terrorista.
Fa uns dies es va fer públic que la Fiscalia de l'Audiència Nacional obria diligències contra els
Comitès en Defensa de la República, atribuint possibles delictes de rebel·lió (delicte castigat amb
penes de ﬁns a 30 anys de presó).
El dimarts 10 d’abril la Guàrdia Civil i els Mossos d’Esquadra varen practicar la detenció de
diferents membres dels CDR’s acusant-los de delictes de rebel·lió, sedició i terrorisme per haver
participat en mobilitzacions no-violentes com són els talls de carretera i l’obertura de peatges que
s’han realitzat les darreres setmanes.
Els CDR no són una organització, no són cèl·lules violentes i no tenen cap altre objectiu que
treballar en favor de la República Catalana, una república on tothom hi tindrà lloc, vingui d'on
vingui, pensi com pensi i parli la llengua que parli.
Tanmateix, no ens sorprèn. L’estat espanyol amb la seva expressió més colonitzadora i inquisidora
no tolera la pluralitat, la solidaritat i l'autoorganització de base popular, però per la part que ens
toca, des d'aquesta humil posició, recordar que l'existència de presos polítics no ens fa retrocedir
sinó que ens reaﬁrma en la nostra decisió, que la repressió contra el moviment independentista no
ens fa dubtar sinó que ens empeny a crear xarxes de solidaritat i que davant de la política del
passat, un projecte de futur.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
ACORDS:
Primer.- Mostrar el compromís de l’Ajuntament de Verges amb les institucions catalanes en el
procés de materialització de la República Catalana.
Segon.- Manifestar el suport de l’Ajuntament de Verges als Comitès de Defensa de la República
arran de la ràtzia repressiva de l’Estat.

Tercer.- Instar a l'Ajuntament de Verges a col·laborar en la defensa de vergelitans i vergelitanes
que vegin vulnerats els seus drets polítics.
Quart.- Comunicar aquests acords al Parlament de Catalunya, a l'Associació de Municipis per la
Independència, a l'Assemblea Nacional Catalana, a Òmnium Cultural i als Comitès de Defensa de
la República.
Sra. RIBAS
Aquesta moció la presentem des del nostre grup. Prèviament amb l’oposició, hi hem fet algun canvi
per tal de consensuar-ne el redactat.
Sr. HUGAS
Fem propostes per canviar coses. No ens identifiquem al 100%. Hem anat a buscar el consens
per eliminar el terme feixista i franquisme. La idea és buscar el consens. Per tant, correcte.
Tot seguit, sense que es produeixin més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.
6. MOCIÓ DE POSICIONAMENT DE L’AJUNTAMENT DE VERGES A LA REIVINDICACIÓ DE
L’AFA DAVANT EL DEPARTAMENT ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
PER A LA IMMEDIATA CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’INSTITUT-ESCOLA DE
VERGES.
I.- Que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya va adjudicar l’Institut de la
demarcació a Verges procedint el seu Ajuntament a cedir els terrenys per la seva ubicació. Vuit
anys després no s’ha adjudicat el projecte per la seva construcció.
II.- Que l’actual situació de precarietat d’instal·lacions, insuficiència d’espais i falta de cohesió entre
els professionals i alumnes que treballen als dos edificis, edifici de primària i barracons de
secundària, existents compromet seriosament el projecte educatiu del centre. Es precisa la presa
de decisions i accions immediates per impulsar la seva construcció de forma efectiva a fi de poder
cobrir correctament les necessitats educatives i primàries dels alumnes i els docents.
III.- Que per mitjà d’aquest escrit i en la representació indicada formula aquesta MOCIÓ sobre la
que es demana exprés pronunciament per part d’aquest Consistori, que es concreta en la següent
proposició:

PRIMERA.- Posicionament favorable d’aquest Consistori a la reivindicació de l’AFA davant el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la immediata construcció del nou
edifici de l’ Institut-Escola de Verges.
SEGONA.- Implicació institucional activa i presa de decisions per coadjuvar aquest propòsit.
TERCERA.- Dotació d’ajuts i recursos a l’AFA per donar suport a les accions que s’emprenguin
per la divulgació d’aquesta reivindicació.
Per l’exposat,
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- L’Ajuntament de Verges es posiciona favorablement a la reivindicació de l’AFA davant el
Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per a la immediata construcció del
nou edifici de l’Institut Escola de Verges.
Segon.- Notificar aquest acord al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i a
l’AFA de l’Institut-Escola de Verges.
Sr. SABATER
S’ha creat una comissió de pares i mares que des dels ajuntaments celebrem. Des de l’Ajuntament
podem treballar i fer pressió. Però que sorgeixi una iniciativa com aquesta i s’hi sumin els pares i
mares de tots els pobles del voltant de Verges, és una gran notícia. Celebrem aquesta moció.
Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada, per unanimitat.

7. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
8. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
Sobre el que heu parlat de l’escola. Encara que ara es posin les piles, són 3 anys mínim. Ens
preguntem si heu fet quelcom amb els altres ajuntaments i l’escola. Cada dia és més dramàtic. Per
ràpid que es vagi, es podran aguantar aquests 3 o 4 anys? Cada any serà pitjor.

Sr. SABATER
Com saps, la situació no és la més agradable. Els de Verges hi aportem un 30% de l’alumnat i
molts i molts diners de despesa i moltes hores de la nostra brigada. Des que va desaparèixer la
Mancomunitat, tot plegat ha anat quedant a l’aire. Hem manifestat al Departament i al senyor
Polanco la nostra preocupació i el nostre malestar. Tant pel que fa a l’edifici com pel que fa a la
gestió que ens toca fer des de l’ajuntament. Hem fet diverses reunions amb el departament.
Reunions amb l’ajuntament; reunions amb l’ajuntament, direcció i AFA; reunions amb l’Ajuntament,
el Consell Comarcal. A les últimes reunions els vàrem manifestar que mentre no es porti a terme
el projecte i la construcció del nou centre, a Verges tenim unes mancances en l’edifici que ens són
impossibles d’assumir: els lavabos, per exemple, són precaris. La teulada, la maca d’espai, etc.
Els ajuntaments del voltant no estan obligats a contribuir-hi, no és la seva obligació. Però volem
trobar una manera de poder treballar plegats. Estem mirant de fer un conveni entre pobles.
De la darrera reunió, va sorgir el compromís del departament, de fer els lavabos nous aquest estiu.
Sr. HUGAS
El tema dels diners és important fins a un cert punt, però el tema dels espais no s’arregla. Fa 3 o
4 anys es reclamava al Sr. Bayot que creixia massa ràpid, i que es feia per tal que no entressin
tants nens.
Sr. SABATER
Aquest és un altre tema. Des del Departament diuen que és cert. De fet és una escola d’una línia
que s’ha convertit en dues línies. Ell comenten que és cert, que estem al límit. Però també
comenten que segons els índexs demogràfics, això ara s’estabilitzarà. Però penso que si no es
controla des dels ajuntament el tema d’empadronaments, serà molt complicat. Hi ha uns índexs
de matrícula viva durant l’any que són preocupants. Des del departament i en les properes
reunions amb els ajuntament, s’exigirà als ajuntaments més control en els empadronaments.
I la resta és que el Departament, consell i ajuntaments implicats ens asseguem i comencem a
parlar-ne.
De tota manera, insisteixo, que és molt important i celebrem aquest moviment.
Sra. FELIU
Segons els estudis del departament, la demanda anirà a la baixa.
Sr. SABATER
Respecte això, el problema és que la matrícula viva desestabilitza les previsions. No es pot
carregar tot a la professionalitat dels professors. Fins ara, el que hem anat negociant s’ha anat
complint. I esperem que almenys que els lavabos es puguin arreglar aquest any.
Sra. MUSTERA
Aquests lavabos, ja s’han adjudicat?

Sra. FELIU
Ho fa el departament.
Sr. SABATER
També demanarem que revisin la teulada, unes esquerdes que hi ha... Volem que quedi clar que
si mai passa res, no sigui perquè no he avisat o no hem fet tot el que estava en les nostres mans.
També hi ha la demanda d’un conserge. Ens varen prometre més dotació. Van ser falses notícies.
De nou, des de l’ajuntament vam assumir aquesta mancança. Vam demanar una persona del SOC
per l’escola i la sala de lectura. L’any que ve ho tornarem a demanar, perquè creiem que és la
nostra responsabilitat cuidar per un bon funcionament de l’escola i l’institut i els seu personal.
Ens trobem en la fase que tenim una escola mediocre pel que fa a instal·lacions, però que per
contrapartida està de moda És molt ben vista. I és que el projecte de l’escola 21 agrada, tenim uns
grans professionals docents que s’adapten a unes condicions molt pobre i, per tant, des del
consistori hem d’intentar ajudar en el que faci falta i en el que puguem.
Sra. FELIU
Tenen una comissió de garanties per regular l’empadronament.
Sra. MUSTERA
Com està el tema del menjador? Ha passat pel consell comarcal. Es perd el control amb aquest
nou sistema
Sra. FELIU
La setmana passada ens vam reunir amb en Joan Català, el president del Consell. Es reunia amb
nosaltres i el dia següent amb les AFA de les zona per comunicar-los. Evidentment, és una molt
mala notícia i intentarem veure què i podem fer. S’ha notificat a l’AFA aquesta reunió i els propers
dies ens reunirem amb ells per veure quines accions podem portar a terme.
Sra. MUSTERA
Esquerra, al consell entrarem una moció. Perquè ho sapigueu.
El tema del dispensari, ja s’ha licitat?
Sr. SABATER
Avui. En teoria ho liciten avui mateix. Hi vaig trucar jo i em van comentar que feien l’obertura de
sobre. Són dues les empreses que tenen oportunitat d’emportar-se l’obra. Un cop adjudicat,
trucaran per començar les obres, que duraran entre 7 i 8 mesos.

Sra. MUSTERA
Ens agradaria una explicació sobre el camp de l’Aldaguer.
Sra. ROCA.
Segons els tècnics municipals, el que han fet es pot fer. És privat. A part, hem demanat als
propietaris que aporti justificació de si és residu o material a catxar.
Sr. SABATER
També ho han demanat els serveis tècnics municipals, conforme d’on prové aquest material i
també que al ser una unitat d’actuació sempre tindrà el caràcter de provisional. Que ho tinguin clar
de cares a un futur.
Sra. ROCA
També hem demanat informació a l’agència de residus.
Sra. MUSTERA
Un veí ha tramitat una denúncia.
Sra. ROCA
No ho ha fet a l’ajuntament. Ho va fer a través de la bústia de suggeriments de l’Agencia de
Residus.
Sr. HUGAS
De tota manera, parlem per parlar, perquè la Diputació crec que té un informe dient que això es
pot fer perfectament.
Sr. SABATER
Penso que sí, que tens raó. Per tant, malgrat que en espais i camins públics l’ajuntament n’és el
responsable i mai posaríem aquest material... aquí ho poden fer.
Sra. MUSTERA
Diferents membres d’ERC Verges que hem estat en anteriors legislatures com ara
l’exalcaldessa i regidors demanem les següents demandes sobre unes informacions que
consten l’acta del ple del mes de febrer, on l’alcalde diu:
“Recordo, a l’antiga legislatura, un lloc ideal, just al costat del cementiri. Però com hi havia lo del
gas i la limitació de creixement per la reserva del cementiri, no era ni és possible. Ja se n’havia
parlat. Una altra zona és la del davant del camp de futbol.

Per cert, també vull dir que quan es va fer el canvi per construir el consultori, cal saber que es van
perdre molts m2 de zona verda…”
En relació a aquest apunt, dir:
Que és molt fàcil afirmar coses que va dir algú altre que no hi és i deixar-ne constància a un Ple
encara que sigui mentida:
Dir que el que afirma l’alcade no és cert, no sabem què volia dir amb això de la reserva de
cementiri, si ens ho pot explicar i documentar també. El que sabem és que s’havia arribat a parlar
d’aquesta possibilitat de buscar un terreny prop del cementiri per a fer-hi la deixalleria comarcal,
com la vostra, però això va ser durant la legislatura 2003-2007… i d’això ja en fa un rato, i sí que
és cert, que no es va continuar, el Consell Comarcal va designar la Deixalleria de la Bisbal com a
deixalleria comarcal.
I del segon tema, demanem a l’alcalde que quan assegura que es van perdre molts metres de
zona verda, que ens ho demostri amb documentació, ja que no en tenim coneixement. Que no ens
basta amb una simple acusació, volem que ens digui exactament què vol dir, d’on es van perdre
tants metres quadrats i sobretot exigim que ens ho documenti, que això va ser així.
Sra. MUSTERA
Ens preguntem qui s’ocuparà de l’adaptació a la normativa de protecció de dades
El secretari li respon que ho tenim encomanat a legalment, de l’advocat Pep Matas, expert en la
matèria.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les 21:00 hores 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

