PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 06/16
Data: 6 d’octubre de 2016
ASSISTENTS:
Alcalde Sr. Ignasi Sabater Poch
1 Tinent alcalde Sr. Jordi Tubert Vilà
2 Tinent alcalde Sra. Núria Roca Puigdemont
Sr. Marc Roura Pujol
Sra. Susagna Ribas Ros
Sr. Cosme Hugas i Domingo
Sra. Maria Dolors Torres Bover
Sra. Susagna Mustera i Garrofa
Sra. Dolors Pareta Jofre
Secretari interventor:
Senyor Miquel Coma Tarrés
Hora d’inici de la sessió: A 2/4 i 5 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A 3/4 de 10 de la nit

Ordre de dia:
1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació de l’acta anterior
Decrets d’alcaldia. Coneixement
Aprovació de la modificació de crèdit núm.2 del pressupost de 2016
Proposicions urgents
Precs i preguntes

Verges, 6 d’octubre de 2016
A la Sala de Sessions de la Casa de la Vila, essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, el
Sr. alcalde obre la sessió per tractar i debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde exposa que ha convidat a la “Puri”, la Purificación Ayuso i
Carmona perquè fa pocs dies es va jubilar. En nom de tots els ajuntaments et volia agrair la teva
tasca a l’Ajuntament i li fa entrega d’un ram de flors. Segueix un fort aplaudiment i l’expressió de
gratitud de la Puri.
En segon lloc pren la paraula la Sra. ROCA. Explica que també estem contents perquè se´ns fa
entrega del llibre d’actes de l’orfeò vergelità. I el fa entrega en nom d’ells en Salvador. Es tracta d’un
llibre de l’orfeó vergelità, que va del 1948 al 1955. En aquesta post-guerra dura, es fan els teatres.
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Pren la paraula en “Salvador”.
Només volia un apunt. Tenim aquí, no és el gran document de la història, però també que tota pedra
fa paret. Tracta dels inicis de l’orfeó vergelità. La lectura atenta dels 8 anys que abasta permet
detectar que passaven coses, pressupostos, canvis de mans, standards, informes,... i segells de
cauxú
Permet resseguir els seus inicis, les persones que el conformaven, la seva mentalitat en definitiva.
Quines obres, quins èxits havien tingut, amb quins diners comptaven; que disposaven de la secció
coral, la dramàtica.
Costa poc veure la llavor del que després es van fer els canvis a la processó dels anys 50.
També mostra dos papers solts, on per exemple en un es feia un requeriment per anar a assajar.
La raó última és retornar al poble una cosa que és del poble i es fa entrega als representants
d’aquest. I com a segon punt veure si pot servir d’exemple i motivació per a altres persones que
tenen coses valuoses a casa, i que condeixi l’exemple.
Sra. ROCA
Dipositarem aquests documents a l’arxiu municipal, enumerat amb el codi següent: 3.10.2.1.2.
1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’acorda per unanimitat aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari celebrat el dia 28 de juliol de 2016.
El Sr. SABATER ha detectat un error a la nomenclatura de Can Follies
2. DECRETS D’ALCALDIA. CONEIXEMENT
2.1 CONEIXEMENT
D’acord amb el que preveu l’article 42 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, aprovat per Decret 2568/1986, de 28 de novembre, l’alcaldia dona compte dels
següents decrets: (del número 109 de data 14 de juliol de 2016 al número 160 de 16 de setembre
de 2016).
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 142/2016 de 29 d’agost de 2016
Atès que el dia 2 de setembre de 2016 a 2/4 d’2 del migdia, se celebrarà el matrimoni civil entre
Francisco Javier Penis i Soraya Segura.
Atès que d’acord amb la legislació vigent em correspon celebrar aquest matrimoni.
Atès que aquest dia no em serà possible celebrar i autoritzar aquest matrimoni.
Fonaments de dret:
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Atès el que disposen els articles 21 i 23 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local; 53 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per Decret
legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 47 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova
el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 239 de decret de 14
de novembre de 1958, pel que s’aprova el Reglament per a l’aplicació de la Llei del Registre Civil.
RESOLC:
Primer..- DELEGAR la celebració del matrimoni civil del dia 9 de setembre de 2016, al senyor Jordi
Tubert Vila, primer tinent d’alcalde, i regidor d’obres i serveis, i camins.
Segon.- Comunicar el present Decret al regidor senyor Jordi Tubert Vila, pel seu coneixement i
efectes.
Tercer.- Posar-ho en coneixement del Ple en la propera sessió que se celebri.
3. APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚMERO 2 DEL PRESSUPOST 2016
Vist l’expedient de la proposta d’aprovació d’una modificació de crèdit mitjançant Crèdit
Extraordinari, Transferències de crèdit i Suplement de crèdit per al pressupost de l’exercici 2016.
Atès que l’informe del secretari-interventor de la corporació és favorable a la proposta efectuada.
Vist els articles 34 i següents del RD 500/1990 sobre modificacions de crèdit, es proposa al ple
l’adopció del següent acord:
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer. Aprovar inicialment l'expedient 02/2016 de modificacions de crèdit en el pressupost del 2016,
segons el detall següent:
a) Crèdits extraordinaris i suplements de crèdit
Origen dels fons
16 01

46086

GENERALITAT. PUOSC
TOTAL ORÍGEN DELS FONS
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19.540,50
19.540,50

Aplicació dels fons

Crèdits extraordinaris:
16 01 32302 13100
16 01 32302 16000
16 01 32302 21200
16 01 32302 22100
16 01 32302 22102
16 01 32302 22200
16 01 32302 22699
16 01 32302 22700
16 01 17100 22799

LLAR INFANTS. RETRIB. PERSONAL
LLAR INFANTS. SS PERSONAL.
LLAR INFANTS. MANTENIMENT EDIFICI
LLAR INFANTS. ENERGIA ELÈCTRICA
LLAR INFANTS. GAS
LLAR INFANTS. TELÈFON
LLAR INFANTS. DESPESES DIVERSES
LLAR INFANTS.. CONT.PRESTACIO SERVEIS
SERVEIS JARDINERIA

1.100,00
360,00
200,00
200,00
300,00
100,00
200,00
1.600,00
2.000,00

TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS

6.060,00

RETRIB. PERS. LABORAL INSTITUT ESCOLA
SS PERSONAL INSTITUT ESCOLA
SERVEI LLAR INFANTS
CONSERVACIÓ EDIFICIS MUNICIPALS

1.100,00
360,00
8.000,00
4.020,50

Suplements de crèdits:
16 01 32301 13100
16 01 32301 16000
16 01 32302 22706
16 01 92000 21200

TOTAL SUPLEMENTS DE CRÈDITS

13.480,50

b) Transferències de crèdit
Origen dels fons
16 01 15320 61900

DESPESES FINANCERES INVERSIONS

6.000,00

INTERESSOS

6.000,00

Aplicació dels fons

16 01 01100 31000

Segon. Sotmetre l'expedient a informació pública pel termini de 15 dies, als efectes de que les
persones interessades puguin examinar-lo i presentar reclamacions davant el Ple en el termini de
quinze dies, tal com determina l'article 169 del RDL 2/2004 de 5 de març. En el supòsit de no produirse'n, s'entendrà definitivament aprovat.

4

Tot seguit, sense que es produeixin intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta
aprovada amb el següent resultat:
7 vots a favor dels senyors Sabater, Tubert i Roura i les senyores Roca i Ribas (JFP-CUP-PA), i del
senyor Hugas i la senyora Torres (CiU)
2 abstencions de les senyores Mustera i Pareta (ERC-AM)
4. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi ha
5. PRECS I PREGUNTES
Sr. HUGAS
A l’últim ple vàrem tractar el problema de “l’empalme”, del creuament que va cap a Bellcaire. S’han
fet coses al respecte, de la qual estic agraït. Un apetita “crítica” és que malauradament s’està
desenfocant el tema perquè des de Torroella fan un paquet més gran on hi inclouen els problemes
de la carretera de La Pera a Gualta i la que va de Medinyà fins a Torroella. Amb això, que no ens
vulguin portar a l’hort. Creiem que el problema és “l’empalme”.
Sr. ALCALDE
Hi ha hagut dues coses al respecte. D’una banda, seguint el teu prec, vaig moure’m i vaig parlar i
convocar els alcaldes dels pobles del voltant, concretament amb els de La Tallada, Ullà, Bellcaire i
Torroella. El que va passar és que a Torroella, com sabeu, hi havia el problema de l’alcaldia. Quan
finalment es va elegir el nou alcalde, vaig desencallar la situació i vam posar data per poder-nos
veure. Al final, a la reunió d’alcaldes celebrada a Torroella de Montgrí, també hi va venir l’alcalde de
l’Escala. A la reunió vaig comentar-los la problemàtica i vaig fer-los sabedors de la teva aportació.
Paral·lelament amb això, va coincidir tot plegat amb un nou accident greu a “l’empalme”. La gent
dels pobles del voltant, cansada, van promoure per la seva banda a través de les xarxes socials una
trobada prèvia a la reunió d’alcaldes, en la qual hi vam ser presents l’alcalde de la Tallada, dos
regidors de l’Ajuntament de Torroella, en Jordi Tubert i jo mateix. També hi van ser presents gent
del poble de Verges. Amb tot el que es va parlar aquell dia, de seguida ens vàrem adonar d’això que
comentes tu. Vaig demanar la paraula i vaig demanar i deixar clar que pensava que la raó per la
qual el veïns havien promogut aquella trobada, era la problemàtica de “l’empalme, i que creia que no
era recomanable anar-nos-en en altres temes com la variant, entrades a Torroella, etc. Que
estàvem allà per mirar de solucionar un punt que és totalment solucionable.
Posteriorment vaig assistir a la reunió d’alcaldes que es va celebrar a Torroella. Els responsables
del consistori de Torroella ens van informar d’una reunió que havien fet els responsables de amb
carreteres. Ens van dir que la reunió (que era per temes única i exclusivament de Torroella però que
ja van deixar palès de la preocupació i indignació del veïns) no havia anat massa bé, i que creien
que havíem de fer força tots els alcaldes dels pobles implicats per demanar una reunió urgent amb
el conseller. Que tots junts podrien fer més força. El que es volia reclamar eren mesures immediates
a les carreteres que van de Medinyà fins a Torroella i les de la Pera fins a Serra de Daró, i una
solució ràpida a “l’empalme”. I ara mateix ens trobem en aquesta situació. Vaig insistir que mentre
treballin el tema de la millora de carreteres, calia reclamar una solució a l’encreuament. L’endemà
es va celebrar una nova reunió amb els veïns en la qual hi vam tornar a assistir, i les propostes dels
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veïns anaven en el sentit de prioritzar el creuament amb la rotonda i millora de vorals en la resta de
carreteres.
És cert que després els mitjans de comunicació fan els seus titulars, però amb això ja no hi podem
fer res.
Sr. HUGAS
Malauradament, els diaris només presenten els problemes totals.
Sr. TUBERT
Les accions puntuals dels veïns haurien de ser mobilitzacions amb una freqüència setmanal, i estem
d’acord a no marxar del focus principal. Així ho vam intentar explicar.
Sra. MUSTERA
Dilluns s’entra una moció al consell, però és veritat que s’engloba tot el tema de tota la problemàtica
de carreteres.
Sr. HUGAS
Un altre tema. Els nous aparcaments, us heu gastat uns diners, cap a 5.000 o 6.000 euros.
Preguntem si es disposa d’algun acord.
Sr. ALCALDE
Amb l’antic propietari és de paraula d’una de les parcel·les, concretament la que toca a la carretera,
l’acord és de paraula. La senyora ens va dir que total llibertat mentre li mantinguéssim net. És a dir,
el mateix acord que fins ara hi hagut amb la parcel·la on actualment s’hi aparquen cotxes. Una
acord formalitzat per l’Ajuntament anterior.
Pel que fa a l’altra parcel·la, el senyor propietari ens va dir que endavant però que li agradaria
deixar-ho escrit d’alguna manera. Perquè ell no té intenció de fer-hi absolutament res, però que li
agradaria tenir aquest escrit/conveni per si més endavant l’ajuntament canviés, doncs mantenir
l’acord que s’ha arribat. Tenim l’escrit: que el cedeix per un únic ús, el d’aparcament. I si mai el vol
usar, haurem de refer la paret mitgera tal i com estava prèviament.
Creiem que és un notícia molt positiva per al poble de Verges, ja que mancava un espai proper al
centre del poble per a poder-hi aparcar i accedir a peu.
Sr. HUGAS
Sí. Però si ell vol, demà ens podria dir que marxéssim. I ens hauríem gastat els diners per a res.
Sr. SABATER
No. És per un any com a mínim. I jo tinc la seguretat que serà per molts anys. De fet, estem corrent
el mateix risc que hem corregut amb l’altre aparcament durant anys. La despesa que s’ha fet a un
lloc i altre, és la de compactar el terreny i mantenir-lo en perfectes condicions.
Sr. TUBERT
Porto un any treballant-hi; no farem inversions si sé que l’endemà haurem de marxar. És un conveni
revisable any a any si es vol. Aquest és el compromís i jo agafo totalment la responsabilitat perquè
passaran 4, 8, 12 anys i no s’hi farà res. Assumeixo personalment el risc, perquè el compromís és
ferm i està treballat. Crec que és una gran notícia
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Sr. HUGAS
Ara he llegit a l’Informatiu que es vol obrir l’espai jove. Es un pla de tot Catalunya?
Sra. RIBAS
Quan vàrem entrar a governar a l’Ajuntament, es va tractar amb l’àrea de joventut del Consell
Comarcal i ells assumeixen el tècnic que treballarà aquí. Es la mateixa persona que porta el taller de
feina. Val a dir que amb la Caixa hem continuat el projecte. Ens varen donar 1.500 euros.
Aquest any intentarem obrir l’espai jove, que es creï la necessitat i després buscarem un espai
perquè ells s’ho gestionin; un espai de xerrades, conferències, debats, cine-fòrum, tallers, etc...
I això ho fem perquè es varen detectar diversos problemes amb el jovent. Les despeses seran
assumides per “La Caixa”, el consell comarcal i un contracte que tenen serveis socials, amb unes
ajudes.
Igual que el SIE, es treballarà amb els joves d’altres pobles. Podíem haver contractat un tècnic de
joventut, però vàrem creure que amb els diners es podien fer activitats reals i així hem començat. I
hem començat amb poc èxit, però intentarem dinamitzar els dijous i altres activitats els divendres o
dissabtes. L’objectiu és aquest.
Sr. HUGAS
Respecte a l’Informatiu, a l’editorial es parla dels canvis de direcció als carrers. Es pot debatre un
cop feta però ja no. I es va fer a la comissió participativa de circulació. Volem saber qui la forma, qui
decideix, qui són el tècnics amb qui es va contactar, si s’aixequen actes, per saber si es prenen
decisions i no hi som. Tampoc sabem quan es fan ni on.
I en aquest cas concret, heu parlat amb els veïns? Són els qui ho patiran. Ens dóna la sensació que
els veïns ja s’ho han trobat fet.
Sr. SABATER
Abans de contestar-te al tema circulació, aclarir-te vàries coses. Les Comissions Participatives
formades, aquesta i les altres, s’han informat sempre a l’Informatiu, i hi pot venir qui vulgui, i qui ve
ho fa de manera totalment lliure. De fet, quan em dius que no hi sou... és perquè no voleu, perquè hi
esteu totalment convidats. Ja ho sabeu. Per altra banda, evidentment que hem parlat amb veïns. I
no només amb veïns, sinó també amb tots els comerciants, ja que qualsevol canvi que impliqui a
ells, s’ha de comentar i consensuar.
La comissió en concret va començar ja fa un temps i ja s’han fet algunes actuacions. Quan vàrem
començar-la, vam anar a buscar gent, perquè creiem que hi ha gent molt vàlida a Verges. Alguns,
formen part dels vostres grups. A partir d’aquí es va anar afegint altra gent. Vam començar amb
diferents temes que ja s’han anat fent, com per exemple les pilones del carrer Trencada, que van del
semàfor al pavelló. Nosaltres, el nostre grup, quan ens vam presentar teníem clar que una de les
coses que s’havien de gestionar perquè ho consideràvem un problema real, era el tema de la
circulació a dintre el poble. Circulació, estacionament, aparcaments, etc. Som un poble que per sort,
gaudim de molta activitat, però aquest fet feia que en molts moments, el nostre poble patís un greu
col·lapse de vehicles. Al formar-se la Comissió, es va treure aquest tema. I a partir d’aquí es varen
marcar les prioritats.
Pel que fa a les actes, sí, s’agafen actes de totes les reunions. No són oficials, però hi són. Si les
necessites, te les podem ensenyar. Mentre treballàvem el tema de circulació, des de la comissió va
sorgir la idea que estaria bé que com a Ajuntament, ens assessorés algun tècnic que ens pogués
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ajudar amb el tema. I així va ser. Ens vam posar en contacte amb la senyora Núria Gómez del
Servei Català de Trànsit, amb qui també li vaig exposar la problemàtica de l’escorxador. Ben aviat
ens haurem de tornar a veure per parlar-ne. Al mateix moment, de manera conjunta, vam contactar
amb en Lluís Yagüe, que ja havia presentat fa molts anys una proposta de la circulació a Verges.
Viu a Madrid i vam decidir pagar-li el desplaçament des de Madrid. Hi va estar tota una setmana. El
poble ha canviat des que ell havia fet l’estudi i per això va presentar diferent modificacions al que ja
tenia. Finalment, amb els dos assessoraments, vàrem tornar a reunir-nos amb la comissió i els ho
vam presentar. I es va debatre. I es van fer alguns canvis que vam considerar oportuns.
Prèviament a fer-ho públic, es va decidir que s’havia de presentar als comerciants perquè ens hi
havíem compromès i perquè són part implicada amb els canvis executats. Es va fer aquesta
trobada, es van fer algunes apreciacions que vam modificar i ens varen demanar que penséssim
amb els aparcaments. La nostra resposta va ser que tot estava previst. Dit això, algun veí també ens
ha trucat a en Jordi i a mi mateix perquè tenia algun dubte, i hem anat a casa seva a explicar-li
directament.
Tanmateix, si la nova circulació no funciona, serem els primers de reconèixer l’error i a rectificar si fa
falta. Però vull que quedi molt clara una cosa: qualsevol veí del poble pot participar a les comissions.
A la de la circulació i a qualsevol altra.
I ja per acabar deixem afegir també que des del primer dia us hem ofert anar els tres grups
municipals de forma conjunta. Pensem que per un poble de 1.200 habitants és incoherent aquesta
situació, i hi ha gent molt vàlida a cadascun dels grups i al poble en general. A cada Butlletí
informatiu hem informat i obert les reunions de les comissions: circulació, cultura, salut... Nosaltres
us ho oferim i us ho oferirem les vegades que faci falta.
Sr. HUGAS
Tot això està molt bé, però el que volem dir nosaltres és que quedem com arraconats, i ens fa por
que darrera els canvis, la responsabilitat queda molt diluïda. Volem i hem de ser responsables. Us
demanaria l’esforç per tal que us passegeu pel nucli i que aneu pel poble. Quedaríeu parats. A mi se
m’ha apropat gent per dir-m’ho. Queda escrit i es diu que la gent participa, però la realitat no és
aquesta. Hi ha una altra part del poble que pensem d’una altra manera, que no creiem amb una
política de participació. Ara bé, si ens truqueu per fer una reunió, doncs ja vindrem.
Sr. SABATER
El que no ens pots criticar Cosme, és que no ens passegem pel poble i no anem a casa de la gent. I
em sap greu que diguis que a Verges no es participa.
Sr. HUGAS
No he dit això.
Sr. SABATER
Sí, has dit que una cosa és el que es diu i l’altra és la realitat. I la realitat diu que no es participa.
Quan tenim dos grans actes de participació com són la Sopa i la Processó de Verges. És cert que
costa i costarà molt que la participació de la gent del poble de Verges en les diferents comissions.
Però ens heu d’ajudar. Nosaltres obrim les comissions a tothom. No obliguem a ningú. Només
faltaria. I a mi em sap molt de greu i em dol quan veig que en un poble com el nostre, on hi ha gent
tan vàlida i que som capaços un dia l’any d’unir-nos per fer una Processó, a l’hora de la veritat no
aprofitem a aquestes energies positives al consistori i al poble en general, al dia a dia.
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Però perquè la gent s’animi i participi, cal un treball previ. I és cert que si hi voleu col·laborar ens
ajudareu molt. A nosaltres i al poble en general. Dit això, nosaltres com a equip de govern som els
màxims responsables. I tant que sí. Vàrem entrar per treballar pel poble. I un punt important era
aquest de la participació. No s’ha improvisat en cap moment.
Sra. RIBAS
Aquest procés participatiu l’estem començant. I a les comissions participatives, en el meu espai
intento anar a les entitats. A la comissió es debat, es prenen les decisions i la responsabilitat és
nostre. Jo he entès que deies que la responsabilitat quedava diluïda, però no és així. En cap cas. La
responsabilitat l’hem agafat en base a aquest debat, però és totalment nostra.
Sr. SABATER
Per aclarir i acabar. Insisteixo. Des del primer dia hem demanat unitat. Us vam oferir entrar al
govern. No hem tancat mai cap porta a res. L’única cosa que demanem és que es facin crítiques
constructives i propostes en positiu per ajudar al poble. I en aquest aspecte, i em dol molt haver-ho
de dir això, penso que el grup de CDC - Sumem per Verges heu estat a l’altura, i el de ERCCompromís per Verges, no.
Sra. MUSTERA
I què hem de fer? Us hem de tirar flors i dir que sou molt macos?
Sr. SABATER
Jo no he dit això Sussagna. En cap moment dic que ho fem tot bé. Som conscients que tenim
moltes mancances. Només demano propostes en positiu i crítiques constructives, no contínuament
tirar “merda” i retrets.
Sra. MUSTERA
Les coses aportades que hem fet, tampoc no ens heu fet cas. El que has fet ara i el que has dit és
una falta de respecte.
Sr. SABATER
Pots repetir el que acabes de dir si us plau?
Sra. PARETAS
Que ens has faltat al respecte, Ignasi.
Sr. SABATER
I vosaltres, no ens heu faltat al respecte a l’escrit del butlletí? I en diferents comentaris a les xarxes
socials? Ens acuseu de fer demagògia en un tema tan important com el dels residus. Un tema que
hi hem d’estar tots a sobre, nosaltres i els vilatans. Per part nostra ens hi estem deixant la pell. No
pot ser que es digui que fem molta demagògia. Quina fem? Intentem gestionar-ho el màxim de bé
que podem. Estem en constant contacte amb els serveis que ho porten. I estem millorant els índex
de reciclatge. Fa un temps que apliquem el porta a porta de trastos i el porta a porta comercial. Això
és fer demagògia? No hem parat de buscar solucions i aportacions en positiu respecte aquest tema.
I ens digueu que fem demagògia. Jo ara us demanaria que em miréssiu als ulls i em diguéssiu quina
mena de demagògia fem? M’ho podeu dir si us plau?
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(no hi ha resposta).
Sr. TUBERT
Pel que fa al tema de les comissions participatives. Crec que moltes vegades es barregen,
malauradament, aspectes polítics que no puc entendre. Es va obrir la comissió de participació de la
circulació a tothom i es va convidar a algun membre del grup d’ERC-Compromís per Verges, perquè
com deia l’alcalde, hi ha gent molt vàlida a un grup i a un altre. Hem treballat plegats de manera
respectuosa. I sembla ara que es vulgui utilitzar això per anar-nos en contra. Jo no sé què ha
passat, perquè les coses sempre s’han debatut i dialogat. I mai ningú hi ha trobat cap inconvenient.
Només un membre que va assistir a la primera reunió i ens va avisar curiosament aquesta setmana i
via whatsapp que no estava d’acord i que deixava el grup.
Sra. MUSTERA
No us poseu amb aquest membre, que ja sabem qui és.
Sr. ALCALDE
Ningú es posa amb ningú. Ben al contrari. Li tenim molt d’apreci a aquest membre que tots sabem
qui és. Molt. Per a nosaltres sempre ha estat un exemple a seguir.
Sra. MUSTERA
D’altres membres del meu grup que hi han participat diuen que a les reunions s’han decidit coses i
llavors vosaltres a l’hora de la veritat heu fet el que us ha donat la gana.
Sr. SABATER
Això és absolutament fals. I em sap molt de greu que la persona en qüestió t’hagi dit això. I em sap
encara més greu que avui no sigui aquí entre nosaltres, al públic. De tota manera, la persona que us
ha dit això menteix. I menteix molt. I li diré quan tingui ocasió de parlar-ne amb ell. La informació no
ha estat manipulada ni hem fet el que ens ha donat la gana. Només faltaria! Però, per qui ens heu
pres? A més, la mateixa informació va ser consensuada amb d’altres membres de la comissió i amb
tots els comerciants. O sigui que vigilem amb el que es diu.
I em sap greu si us he faltat al respecte abans. No era la meva intenció en cap moment i us demano
les meves disculpes. Però és que estem aquí per treballar per al poble i tota la seva gent. No per
tonteries. Per exemple, ens vau acusar a les xarxes socials que estàvem fent l’aparcament nou
perquè vosaltres en parlàveu en el Butlletí Informatiu. Però si reviseu les actes de les juntes de
govern passades, hi podreu observar que ja fa temps que hi ha la reserva de crèdit per fer-los.
Sra. MUSTERA
Sí, però curiosament el feu quan nosaltres us enviem l’escrit per publicar al Butlletí.
Sr. TUBERT
Hem englobat les obres del carrer Progrés amb els nous aparcaments i els canvis de circulació. Tots
estava pensat per executar-se gradualment.

Sr. HUGAS
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Les famílies s’han de discutir (en broma). Nosaltres no combreguem amb la participació. Només
demanem tenir interlocució. Volem treballar i no necessàriament amb les comissions participatives.
És l’únic que diem.
Sr. ROURA
La participació encara s’està treballant. Primer, a les comissions. En segon lloc, amb el pla de
participació i després altres òrgans com el consell de poble. Seria interessant que ens ajudéssiu;
des del primer moment tothom hi està convidat. I la participació del ple, decisòria, aquesta sempre hi
serà.
Sr. HUGAS
El més bo del que està al poder és la seva generositat.

Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son 2/4 de deu de la nit,
el Sr. alcalde aixeca la sessió, de la qual se n’estén la present acta. Jo, el secretari, en dono fe.
Vist i plau,
L'alcalde,

El secretari

Ignasi Sabater Poch

Miquel Coma Tarrés
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