PLE ORDINARI
ACTA NÚM. 02/16
Data: 7 d’abril 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 de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 10 de la nit.

Ordre de dia:
1. Aprovació de l’acta anterior
2. Decrets d’alcaldia. Coneixement
3. Aprovació inicial del Projecte de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir
barreres arquitectòniques i millorar la distribució.
4. Aprovació provisional de Modificació de les NSP per a la delimitació d’espais lliures privats.
5. Denegació del recurs presentat per SEITEC contra l’adjudicació de les obres de la tercera
fase del sanejament
6. Delegació al Consell Comarcal del Baix Empordà del servei de recollida d’escombraries
7. Moció sobre la nova organització del Transport Sanitari.
8. Donar compte de la liquidació del pressupost 2015.
9. Proposicions urgents
10. Precs i preguntes.
Verges, 7 d’abril 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:
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1. APROVACIÓ LES ACTES DE SESSIONS ANTERIORS
Sr. HUGAS
Hi ha un punt de l’acta anterior, quan parlem a precs i preguntes de la granja d’en Vilà; vàrem parlar
de com estava. Vaig dir que s’hi feia una activitat. I vàreu dir que ja no s’hi feia. Voldria que constés
en acta.
S’acorda per unanimitat, un cop acceptada l’anterior esmena, aprovar l’acta de l’anterior Ple Ordinari
celebrat el dia 28 de gener de 2016.
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 8 de data 18 de gener de 2016 al número 40 del 23 de març de
2016).
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 23/2016 de 23 de febrer de 2016
Atès que el dia 26 de febrer de 2016 a la 1 del migdia, se celebrarà matrimoni civil entre Ramon
Ramon Palomeras i Gemma Ruart Gómez.
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:
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 26 de febrer de 2016, a la senyora
Núria Roca Puigdemont, Regidora de Promoció econòmica i Ordenació municipal.
Segon.- Comunicar el present Decret a la Regidora senyora Núria Roca Puigdemont, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Posar-ho en coneixement del Ple en la propera sessió que se celebri.
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DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 24/2016 de 3 de març de 2016
Atès que el dia 7 de març de 2016 a la 1 del migdia, se celebrarà matrimoni civil entre Pedro Manuel
dos Santos Guimaraes de Carvalho i Maria Mercè Auquer Framis.
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:
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 7 de març de 2016, a la senyora Núria
Roca Puigdemont, Regidora de Promoció econòmica i Ordenació municipal.
Segon.- Comunicar el present Decret a la Regidora senyora Núria Roca Puigdemont, pel seu
coneixement i efectes.
Tercer.- Posar-ho en coneixement del Ple en la propera sessió que se celebri.
DECRET D’ALCALDIA NÚMERO 33/2016 de 14 de març de 2016
Atès que l’article 1 del Reial Decret 10/2105, de 12 de setembre de 2015, estableix que les diferents
administracions públiques, així com els ens dependents, abonaran dins de l’exercici 2106, i en una
sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari d’un import equivalent al 49,73% dels imports
deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària, així com de la
paga addicional de complement específic o pagues addicionals equivalents, corresponents al mes de
desembre de 2012, per aplicació del Reial Decret-llei, de 13 de juliol, de mesures per garantir
l’estabilitat pressupostaria i de foment de la competivitat, amb l’abast i els límits establerts en el mateix
article;
Atès que el pressupost de l’Ajuntament de Verges per a l’any 2016, recull l’abonament al personal
d’aquest Ajuntament, de les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent al 49,73% de la
paga extraordinària del mes de desembre de 2012;
DECRETO:
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Primer. Disposar l’abonament al personal dependent de l’Ajuntament de Verges (personal laboral), de
les quantitats equivalents a la part proporcional corresponent al 49,73% de la paga extraordinària del
mes de desembre de 2012, deixades de percebre en aplicació del Real Decret 20/2012 de 13 de juliol,
de mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat.
Segon. Donar coneixement d’aquest decret al Ple de la corporació en la primera sessió que celebri.
DECRET D’ALCALDIA 37/2016 de 17 de març de 2016
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:
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 2016
INCORPORACIÓ ROMANENTS AMB FINANÇAMENT AFECTAT EXERCICI 2015
Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
16 01 75080
16 01 76103
16 01 76100
16 01 76101

DESCRIPCIÓ

IMPORT

GENERALITAT. PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA.
FASE
DIPUTACIO. PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA.
FASE
DIPUTACIÓ.
SUPRESSIÓ
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES
DIPUTACIÓ. PEIS

275.000,00

TOTAL ORIGEN DELS FONS

379.624,58

25.000,00
70.000,00
9.624,58

Aplicació dels fons
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

16 01 15320 61902

PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA. FASE

16 01 92000 63200

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
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IMPORT
300.000,00
70.000,00

16 01 16500 61907

REDUCCIÓ DESPESES ENLLUMENAT
TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

9.624,58
379.624,58

INCORPORACIÓ ROMANENTS DE CRÈDITS DESPESES GENERALS
Origen dels fons
CONCEPTE
INGRÉS
15 01 87000

DESCRIPCIÓ
ROMANENTS TRESORERIA DESPESES GENERALS
TOTAL ORIGEN DELS FONS

IMPORT
145.577,20
145.577,20

Aplicació dels fons
PARTIDA

DESCRIPCIÓ

IMPORT

16 01 15320 61902

PLA DIRECTOR CLAVEGUERAM. 3RA. FASE

44.000,00

16 01 92000 63200
16 01 92000 63201

SUPRESSIÓ BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
DIRECCIÓ
OBRA
SUPRESSIÓ
BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES

20.000,00
4.000,00

16 01 16500 61907

REDUCCIÓ DESPESES ENLLUMENAT

16 01 15320 61905

ALTRES INVERSIONS

16 01 15320 61900

DESPESES FINANCERES INVERSIONES

3.590,49

16 01 15320 64000

PROJECTES, ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS

7.155,68

15 01 01100 91320

AMORT. PRÉSTEC INVERSIONS 2011

1.069,40
21.761,63

TOTAL APLICACIÓ DELS FONS

44.000,00
145.577,20

Segon.- Donar compte del present decret en el primer ple que se celebri.
3. PROPOSTA D’APROVACIÓ INICIAL DEL PROJECTE DE REFORMA DE L’AJUNTAMENT DE
VERGES PER TAL DE SUPRIMIR BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I MILLORAR LA
DISTRIBUCIÓ.
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Atès el projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució redactat per l’arquitecta Maria Frigola
Butiñá, i que té un pressupost de 89.800,63 euros (IVA inclòs).
Atès que aquesta actuació figura inclosa al programa Específic de la Diputació de Girona del Pla
únic d’Obres i Serveis de Catalunya per l’any 2013-2016.
Atès el que disposa l’article 37 del Reglament d’Obres i Serveis dels ens locals de Catalunya.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer. Aprovar inicialment el projecte bàsic i executiu de les obres de reforma de l’Ajuntament de
Verges per tal de suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució redactat per l’arquitecta
Maria Frigola Butiñá, i que té un pressupost de 89.800,63 euros (IVA inclòs).
Segon. Sotmetre el projecte a informació pública durant el termini de trenta dies.
Tercer. Sol·licitar informe als Serveis Territorials a Girona del Departament de Cultura.
Sr. HUGAS.
Votarem en contra. Bàsicament per algun malentès. Al ple del mes de novembre, al retirar-lo de
l’ordre del dia, la idea era parlar-ne entre tots. No vèiem massa bé la distribució de les sales de
l’Ajuntament. N’havíem de parlar, i la Núria fins i tot deia de parlar amb els tècnics. Hi devia haver
algun mal entès que sortís ara a aprovació.
Em vas dir, Ignasi, que el projecte estava aquí i que podíem venir a fer les nostres apreciacions.
Nosaltres pensàvem que ens convocaríeu. Nosaltres no hem pogut dir res. Ja us ho vàrem dir al seu
moment. No podíem rebatre perquè no hi havia els tècnics. Nosaltres no ens el sentim nostre. Ens
segueix no agradant. Ens podríem abstenir, però ens podíem haver assentat. Vosaltres sou el
govern i ens heu de convocar.
Sra. MUSTERA
També votarem en contra. No hem entès el procés; es fa una reunió, es presenta a l’anterior ple, i
es treu. Ens faltava una reunió amb els tècnics sobre la distribució, la comoditat i l’estalvi a l’hora de
fer la neteja. I ja que es fan les obres, que es contemplin les energies renovables.
Sr. SABATER
Aquest projecte ja venia fet. Per tant, si no us el sentiu vostre és que alguna cosa falla. A partir
d’aquí, quan en vam parlar hi havia una sola cosa amb la que vosaltres (CDC I ERC) no estàveu
d’acord, que era amb la distribució de les dues sales perquè consideràveu que la rebuda (on
treballen el personal administratiu) havia de ser pel centre. Nosaltres ho veiem diferent. I també
n’hem parlat amb les treballadores, perquè volem que treballin a gust i que es sentin seu l’espai. I
parlant i valorant, creiem que aquest distribució és la correcta. A més, ens estalviem diners.
A partir d’aquí, el procediment. Ho vàrem treure del ple perquè poguéssiu aportar el que vosaltres
consideréssiu. Únicament vàreu aportar aquest tema. Si nosaltres creiem que la nostra distribució
és l’adequada i vosaltres no, en aquest punt no ens entendrem. El vàrem tornar a passar pels
tècnics perquè se’l miressin amb lupa i només un exregidor, en Pere Maspoch, se´n va interessar.

6

Sra. MUSTERA
No poseu pel mig un del nostre grup com en Pere Maspoch.
Sra. ROCA
Vàrem rebre aquest projecte de l’antic equip de govern. El vam posar en mans dels ostres tècnics i
us en vam fer partícips. Vam treure’l de l’ordre del dia perquè poguéssiu aportar les vostres
apreciacions. La nostra intenció en tot moment ha estat resoldre els accessos, maximitzar els
despatxos i millorar la distribució. Tampoc volien tancar les oficines durant les obres. Segur que jo
us vaig dir que us convocaríem i no ho he fet. Però la comunicació ha de ser per les dues parts. Ja
us vaig apel·lar un dia que si mai passava això, que féssiu una comunicació directa i també us
poséssiu en contacte vosaltres amb nosaltres. Si no, serà una llàstima perquè no hi haurà
comunicació ni empatia i sempre serem 5 contra 4.
Sra. RIBAS
No vàreu dir res d’energies renovables a la junta de portaveus. Semblava que únicament no us
agradaven els despatxos. Ara em sorprèn i molt això. A més, és un projecte destinat a l’eliminació
de barreres arquitectòniques. No és fer un ajuntament nou. Els diners són els que són, i han de ser
destinats a l’objectiu principal.
Sra. MUSTERA
No se´ns va convocar; no en sabem pas de tot i, a més, després parlem amb la nostra gent i es
valora i s’hi afegeixen coses si cal. Amb una sola reunió no veiem pas la llum; i vosaltres tampoc.
Sr. HUGAS
Quan vàrem fer la reunió, si el dia 26 es retira del ple, i el projecte està signat del dia 12 de febrer;
què ha canviat? Imagino que res.
Sr. SABATER
No ens acabava de convèncer el projecte i el primer que vam fer va ser donar-lo als nostres tècnics i
que en fessin una valoració. Un cop parlat amb ells, vam fer els canvis que us vam presentar a la
reunió. De tots els canvis, l’única cosa en la qual no estàveu d’acord era amb la distribució de la
zona de treball del personal administratiu. Ningú ens va dir res més ni de l’ascensor, ni d’energies
renovables, ni de res més. Sols això. Un cop analitzat i fet el nou projecte, i havent-vos explicat els
motius, vaig retirar-lo perquè poguéssim parlar-ne. Però no hi ha hagut aquesta comunicació ni hem
rebut cap més proposta.
Sr. HUGAS
Nosaltres, és el tema de dir que en parlem i després no ha passat. Núria, un altre despiste, si voleu
que tots estiguem d’acord, és una mica estrany. Sé que vas de bòlid, però és un tema prou
important doncs l’heu tret del ple en una ocasió.
És fàcil que ens truqueu, però és per ambdues parts. I us ho he dit moltes vegades. Votem en
contra perquè no hem pogut participar. No posem en dubte els professionals, però volem que ens
ho expliquin.
Sra. ROCA
Això dels despistes potser és manca d’experiència. Acabem d’entrar i ha estat moltes coses de cop.
Molts projectes i tot just ara ens comencem a adaptar. Assumeixo si cal aquesta culpa.
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Sr. HUGAS
Hem perdut 6 mesos.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada, amb el
següent resultat
Vots a favor: 5, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA).
Vots en contra: 4, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU) i
de les senyores Mustera i Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD
MUNICIPAL (ERC-AM)
4. PROPOSTA DE MODIFICACIÓ DE LES NSP PER A LA DELIMITACIÓ D’ESPAIS LLIURES
PRIVATS. Aprovació Provisional
Atès que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el passat dia 26 de novembre de 2015
es va aprovar inicialment la modificació de Normes Subsidiàries de Planejament per tal de resoldre
una contradicció detectada en la zonificació d’un espai lliure provat delimitat en el sòl urbà
consolidat atès que presenta una qualificació urbanística pròpia dels espais edificats amb un nivell
de protecció patrimonial injustificat, pel qual es proposa el canvi de qualificació urbanística d’un
àmbit de 947,31 m2 ara qualificat com a zona 11, elements de protecció integral, i com a zona 7,
zona de casc antic eixample. La finca objecte de la modificació es troba identificada amb la
referència cadastral número 3869406EG0536N0001WX al carrer Girona número 13 de Verges,
redactada pel senyor Víctor Alegrí Sabater, arquitecte número 18.598-1 del COAC.
Atès que durant el termini d’informació pública al BOP número 247 de 24 de desembre de 2015, al
Diari de Girona del 16 de desembre de 2015, al Punt Avui del 17 de desembre de 2015, al taulell
d’anuncis municipal i la web de l’Ajuntament no s’han presentat al·legacions a la proposta de
modificació esmentada.
Atès l’informe favorable emès pel Departament de Cultura amb data 20 de gener de 2016.
Atès els que disposen els articles 22, 70ter de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases i règim local, en
la redacció donada per la DA9º de la Llei 8/2007, de 28 de maig, del Sòl, articles 59, 73, 74, 85 a
103 del Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme,
i articles 21 i connexes del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la
Llei d’urbanisme, el Decret llei 1/2007, de mesures urgents en matèria urbanística
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de Normes Subsidiàries de Planejament per tal de
resoldre una contradicció detectada en la zonificació d’un espai lliure provat delimitat en el sòl urbà
consolidat atès que presenta una qualificació urbanística pròpia dels espais edificats amb un nivell
de protecció patrimonial injustificat, pel qual es proposa el canvi de qualificació urbanística d’un
àmbit de 947,31 m2 ara qualificat com a zona 11, elements de protecció integral, i com a zona 7,
zona de casc antic eixample. La finca objecte de la modificació es troba identificada amb la
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referència cadastral número 3869406EG0536N0001WX al carrer Girona número 13 de Verges,
redactada pel senyor Víctor Alegrí Sabater, arquitecte número 18.598-1 del COAC.
Segon.- Remetre dos exemplars de la modificació esmentada i una còpia de l’expedient
administratiu, degudament diligenciats a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona a efectes de
la seva aprovació definitiva.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat.
5. PROPOSTA DE DENEGACIÓ DEL RECURS PRESENTAT PER SEITEC CONTRA
L’ADJUDICACIÓ DE LES OBRES DE LA TERCERA FASE DEL SANEJAMENT.
Vist l’expedient de contractació per a les obres “Ampliació i millora de la xarxa de sanejament, Fase
3 de Verges”, amb un pressupost de 343.926,91 euros (IVA inclòs).
Vist que en el marc d’aquet expedient es va requerir a l’empresa SEITEC, d’acord amb la clàusula
19, sobre A, subapartat 6.2 del Plec, per tal que aportes una relació de les principals obres
executades durant els últims cinc (5) anys, avalada per certificats de bona execució per a les obres
més importants, que incloguin imports, dates, destinataris públics o privats i, una petita descripció de
les tasques realitzades i el lloc d’execució.
Resultarà necessari acreditar haver realitzat, com a mínim, dues (2) obres de similars
característiques tècniques a les del objecte del present contracte (Ampliació i millores de la xarxa de
sanejament fase 3 de Verges) i de similar import, cadascun.
Vist que en data 11 de desembre de 2015, l’empresa SEITEC fa lliurament de la documentació
sol·licitada. En data 14 de desembre de 2015 l’arquitecta i l’enginyer municipal emeten informe on
conclouen que de les 6 obres detallades per l’empesa SEITEC únicament en 2 s’aporta el certificat
de bona execució i de les 2 restants únicament correspon a la urbanització del carrer Edén de Sant
Feliu de Guíxols el seu import i les seves característiques tècniques són similars a la licitada.
Amb data 17 de desembre de 2015 es va acordar excloure de la licitació a l’empresa Seitec, per no
haver acreditat la solvència tècnica i professional exigida en el plec, d’acord amb l’informe tècnic de
data 14 de desembre, que s’assumeix íntegrament.
En el Ple Extraordinari de 22 de desembre de 2015, es va ratificar l’acord de 17 de desembre
adoptat pe la mesa
Vist que en data 28 de gener de 2016, l’empresa SEITEC a través del Sr. Josep Maria Palacios
Berdun recorre l’acord d’exclusió emparant-se en que segons el seu criteri si que han estat
justificats els treballs si es llegeix la justificació tècnica i si no s’omet el disposat a la Llei 14/2013 de
27 de setembre de “apoyo a los emprendedores y su internacionalización”
També considera que pot haver indicis de mala praxis en la valoració tècnica
En data 1 d’abril, el secretari emet informe en el que es conclou que procedeix desestimar la
pretensió del Sr. Palacios doncs no aporta cap argumentació nova, no concreta ni motiva la seva
pretensió, acusa de mala praxis sense especificar el motiu i fa esment a determinats articles de
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forma inconnexa, desordenada i sense vincle amb els acords adoptats. El plec de clàusules, llei del
contracte, establia uns requisits de solvència que el reclamant no va complir tal com es va exposar a
l’informe de 14 de desembre, informe no rebatut en cap dels seus punts en el recurs presentat
Es per tot això que es proposa al Ple de l’Ajuntament
Primer.- Desestimar el recurs presentat en data 28 de gener de 2016 pel senyor Josep M. Palacios
Berdún en representació de l’empresa SEITEC pels motius que consten en els antecedents
Segon.- Notificar el present acord al recurrent
El Sr. HUGAS pregunta si aquest tema està assegurat a nivell jurídic. El secretari li respon que
segons el seu parer, el recurs no està ni motivat ni justificat.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
amb el següent resultat
Vots a favor: 7, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) i de les senyores Mustera i
Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Abstencions: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU)
6. PROPOSTA DE DELEGACIÓ AL CONSELL COMARCAL DEL BAIX EMPORDÀ DEL SERVEI
DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya, determina que el servei de recollida i tractament de residus és una competència
pròpia del municipi (art. 66.3.I) i, alhora, en delimita el seu caràcter de servei mínim i de prestació
obligatòria en tots els municipis (art.67.a), que l’han de prestar independentment o associats.
L’article 28 del Decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
de la organització comarcal de Catalunya delimita la funció d’assistència i cooperació als municipis
com a competència dels consells comarcals. L’article 25.1.c) del mateix cos normatiu contempla
l’exercici de competències per part dels consells comarcals a partir d’una assignació derivada d’una
delegació o encàrrec de gestió formalitzada al seu favor per part de diferents organismes i/o ens,
entre els que s’inclouen els municipis.
L’article 9.4 del text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina que les
competències municipals poden ser exercides per les comarques.
El servei públic de recollida i transport del rebuig i de voluminosos és un clar exemple de la
necessitat d’establir mecanismes i procediments per a assolir major eficàcia de gestió i de crear
economies a escala a partir de la unió entre diferents municipis per tal de poder gestionar de millor
manera les competències en aquesta matèria.
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Atès que és interès de l’Ajuntament de Verges l’actualització contractual i la millora de la prestació
del servei de recollida i transport d’escombraries i que aquest interès és comú amb els d’altres
ajuntaments veïns com és el cas de la Tallada d’Empordà, i que, alhora, s’ha posat de manifest en
seu comarcal la conveniència i oportunitat de delegar la gestió del servei en favor del Consell
Comarcal del Baix Empordà, com a forma i garantia de millora de la prestació d’aquest.
Vista la bona predisposició manifestada pel Consell Comarcal del Baix Empordà i valorades les
competències en matèria de medi ambient que presta aquest, en execució de les previsions del seu
programa d’actuació comarcal.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Delegar en el Consell Comarcal del Baix Empordà la competència per a la contractació i
gestió del servei públic municipal de recollida i transport del rebuig i de voluminosos.
Segon.- Facultar l’alcalde perquè pugui signar quanta documentació sigui necessària per fer efectiu
l’acord precedent.
Tercer.- Comunicar aquest acord al Consell Comarcal del Baix Empordà (Àrea de Medi Ambient).
Sra. ROCA
El consell comarcal aprovarà el plec de clàusules. La setmana vinent han de decidir com ho
apliquen. I a partir del mes d’octubre, volíem fer el canvi. I en aquest espai de temps, definirem les
estratègies. Com que el consell tindrà molts de serveis, ens permetrà la mobilitat.
Sr. SABATER
I ara haurem de treballar tots 9 per veure com ho fem.
Sra. MUSTERA
Ara les deixalles van a Banyoles; i amb el canvi aniran cap a Lloret de Mar. I com que es
liberalitzarà, el preu pot ser que surti més car.
Sr. ROURA
Són coses diferents. Una cosa és el concurs, que li deleguem el paquet. Una altra cosa és el tipus
de recollida. La informació que tinc és la mateixa que vosaltres, que ho va explicar a tots 9. I també
aprofitem perquè la gent que avui està present ho sàpiga.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
amb el següent resultat
Vots a favor: 7, dels senyors Sabater, Tubert i Roura i de la senyora Roca i Ribas del Grup Junts
fem poble - Candidatura d’Unitat Popular - Poble Actiu (JFP-CUP-PA) i de les senyores Mustera i
Pareta del Grup de Esquerra Republicana de Catalunya – ACORD MUNICIPAL (ERC-AM)
Abstencions: 2, del senyor Hugas i de la senyora Torres del Grup de Convergència i Unió (CiU)
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7. PROPOSTA DE MOCIÓ DE LA CUP SOBRE LA NOVA ORGANITZACIÓ DEL TRANSPORT
SANITARI
El dia 14 de gener d’enguany va tenir lloc el traspàs del Transport Sanitari de la Regió Sanitària
Girona de l’antiga empresa adjudicatària, Consorci del Transport Sanitari, o la nova, Transport
Sanitari de Catalunya, SLU. Es tracta d’una adjudicació per 10 anys amb un import anual pel
transport urgent de 16.975.572,89 euros i una tarifa de 38,62 euros pel no urgent.
El procés d’adjudicació i posterior traspàs ha vingut condicionat per diferents motius: les
successives paralitzacions que ha patit; el canvi de sistema de transport sanitari; i l’accidentada
forma com s’ha dut a terme el traspàs malgrat el temps transcorregut des de l’adjudicació.
El canvi de model ha consistit bàsicament a ampliar mínimament el nombre de vehicles i d’hores de
servei a costa de personal sanitari: s’han substituït ambulàncies amb possibilitat de transportar i
tractar persones malaltes “in itinere” i amb una plantilla completa (metge, infermera i tècnic), per
Vehicles d’Intervenció Ràpida (VIR), amb només metge i tècnic i sense possibilitats de transportar
pacients.
L’ampliació no és el cas de la ciutat de Girona, on s’ha suprimit una ambulància de Suport Vital
Avançat (SVA), quedant-ne només dues de Suport Vital Bàsic (SVB) i posar-ne un VIR a Salt.
Tampoc a poblacions com Anglès i Maçanet de la Selva, amb 8 hores diàries de disminució del
servei, ni a d’altres costaneres com l’Escala, l’Estartit i Palafrugell, on es suprimeixen els reforços
d’estiu. Les protestes del personal i de la ciutadania registrades al Baix Empordà denuncien aquests
retalls, així com la destrucció de l’equip metge-infermera-tècnic, per quant rebaixa la qualitat de
l’assistència. En efecte, aquest nou model ha estat durament criticat, entre altres, pel Col·legi de
Metges de Girona, per quant sembla més dissenyat per a l’àmbit urbà que no pas per a les nostres
contrades, per quant en casos com el del Baix Empordà pot comportar retards de 20 o 25 minuts en
l’arribada del metge a poblacions com Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guíxols i Santa
Cristina d’Aro, i per les conseqüències que pot tenir el treball separat de metge i infermera. Aquesta
separació és especialment greu des de la promulgació del “Real Decreto 954/2015, de 23 de
octubre, por el que se regula la indicación, uso, y autoritzación de dispensación de medicamentós y
productos sanitarios de uso humano por parte de los enfermeros” que ha inestabilitat el paper de la
infermeria que, malgrat el recurs compromès per part del nou Govern de la Generalitat, és
plenament vigent.
Però hi ha un altre problema de fons molt greu. El nombre de serveis que es va comunicar l’antiga
empresa adjudicatària al TSC estava molt per sota dels que s’havien de realitzar efectivament.
Aquest hauria impedit una programació adient, provocant llargues hores d’espera dels usuaris del
transport ordinari, les protestes dels quals recauen sobre els tècnics de les ambulàncies, ja que
poques vegades es transformen en reclamacions reglades. I hauria provocat la necessitat
d’augmentar la necessitat d’ambulàncies, fet que justificaria les grans deficiències en el
condicionament de les bases, els locals i els vehicles, que clarament estan incomplint els plecs de
l’adjudicació. L’estat de moltes ambulàncies no és l’adequat per garantir amb condicions el servei a
prestar: on no falta calefacció falta telèfon o qualsevol mena de material, o altres deficiències
tècniques d’uns vehicles reciclats, com el despreniment de peces del vehicle.
El nou model SEM afecta negativament al conjunt de la població ja que es poden trobar que els
temps d’assistència augmenten, els territoris poden quedar àmpliament desatesos per un espai gran
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de temps, aboquen als diferents col·lectius professionals a assumir tasques no pròpies i no es
garanteix una bona assistència al no tenir un equip multi-disciplinar.
Com a conseqüència de tot això, ens trobem amb un problema del concurs que afecta
exclusivament el lot de la Regió Sanitària Girona, que s’ha de subsanar.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Instar el Departament de Salut i al CatSalut que, de manera immediata, aporti les seves
alternatives per tal de resoldre l’actual situació d’absoluta irregularitat.
Segon.- Instar el Departament de Salut i al CatSalut per tal que es replantegi el nou model de
Transport Sanitari Integral, esmenant les modificacions i deficiències detectades.
Tercer.- Manifestar el suport als treballadors i treballadores del Sistema d’Emergències mèdiques
de la província de Girona per valorar el treball que executen
Quart.- Fer tramesa d’aquest acord al Departament de Salut i CatSalut, a la Direcció Territorial del
Departament de Salut de Girona, així com als ajuntaments de la demarcació perquè, si s’escau,
aquests també manifestin al Departament les deficiències en el servei que els afectin.
Tot seguit, sense més intervencions es sotmet a votació la proposta, que resulta aprovada,
per unanimitat
8. DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST 2015
Vist l’expedient de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament corresponent a l’exercici de
2015.
Atès l’informe de la secretaria-intervenció de 22 de febrer de 2016
Atès el decret d’alcaldia núm. 22/2016, de 25 de febrer de 2016
En base a allò que preveuen els articles 191 i següents del Text refós de la Llei reguladora de les
hisendes locals, aprovat per Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març; i 89 i següents del Reial decret
500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desenvolupa el capítol I del títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de
desembre, reguladora de les hisendes locals.
Se sotmet al Ple la següent proposta:
Primer.- Prendre coneixement de l’aprovació de la liquidació del pressupost d’aquest ajuntament
corresponent a l’exercici 2015. El resultat pressupostari de l’exercici 2015 ha estat de 44.378,74
euros, i el romanent de tresoreria per despeses generals a 31 de desembre de 2015 és de
222.904,06 euros
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Segon.- Trametre certificació d’aquest acord a l’Administració de l’Estat, i a la Direcció General
d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, juntament amb els fitxers de la liquidació del
pressupost.
9. PROPOSICIONS URGENTS
No n’hi han
10. PRECS I PREGUNTES
Sr. ROURA
Volia fer un prec. I és que la manera com volem funcionar a nivell de precs i preguntes del ple.
Nosaltres entenem que el que se’ns pregunti a ple, si es fa en ple, és perquè es vol informació i
perquè el ple és l’òrgan de màxima representació i que en quedi constància.
Doncs nosaltres també voldrem contestar en el mateix ple. De la mateixa manera. Dit això, ens ha
sorprès que preguntes fetes en un ple, llavors ens han entrat les mateixes preguntes per instància. I
és ben legítim però no deixa que ens sorprengui. Respondrem primer per ple i després les
instàncies. Em sembla que aquesta és la manera de funcionar. Ho intentarem fer sempre així, tant
bé com sapiguem.
Només per acabar. Si per qualssevol cosa o qüestió es vol una resposta més immediata ens podem
trucar i resoldre qualsevol dubte o aportació.
Sr. HUGAS
Com que m’has eludit directament, si m’ho haguéssiu dit al ple que em contestaríeu, no ho hagués
presentat per instància. No ho sabia fa dos mesos.
Sra. RIBAS
Al 26 de novembre se´m va preguntar si treballàvem els punts 3 a 8 de la moció dels refugiats.
També el dia 25 de setembre. Doncs bé, només perquè consti en acta m’agradaria dir que us vaig
convocar en un reunió per parlar-ne.
Sr. HUGAS
És cert, per això no hem entrat cap instància.
Sr. TUBERT
He treballat aquestes instàncies que vas presentar, Cosme. Amb l’Aldaguer per habilitar
l’aparcament, amb l’Albert Alabau i també el tema de la terrassa de l’Alberana.
Pel que fa a l’Aldaguer, ell no ha presentat la documentació. Va venir a informar-se’n i ara ell
decidirà què fa i ja sap que hauria presentar. Estem expectants.
L’Albert Alabau i el tema dels pals. No té massa història. Aquell terreny estava brut i el va netejar. És
un terreny en zona rústica. I un cop net, li entraven els camions i ho va delimitar amb aquests pals.
Jo entenc que únicament ha delimitat el seu terreny.
I en pel que a l’Alberana, n’hem parlat a diferents plens. Vaig parlar-hi. És veritat que per Setmana
Santa hi havia més taules i cadires. I si vol posar terrassa ha de demanar llicència. Però de moment
no és el cas.
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Quan vam anar a parlar amb ell, vam arribar a un acord. Només deixarà dues taules perquè ni és
terrassa ni la vol demanar. Les hi vol deixar pel tema de la gent fumadora. Res més. Ell allà no hi
serveix. Per tant, considerem que no hi ha problema.
Sr. HUGAS
Tots sabem de que ve. Ha anat bé. No us molesteu.
Sr. ALCALDE
Respecte del pàrquing del Mas Pi, es contestarà per instància.
Sr. TUBERT
Per altra banda, volia agrair a CDC la proposta del tema del cementiri. El podem aprofitar per
habilitar-hi un magatzem. Hi posarem escenaris, la senyalització vertical, etc. I volíem preguntar a
ERC sobre la proposta que ens va dir que faria sobre uns magatzems.
Sra. MUSTERA
La primera proposta no va sortir bé. Demanem més temps.
Sr. HUGAS.
Així, ens estalviarem el lloguer de la nau? Me n’alegro. Al ple del 26 de gener es va preguntar sobre
la llar d’infants, i com havia anat. Podem abaratir els costos
Sr. ROURA
Ho tenen per contracte fins a 1 de setembre de 2016. A partir d’aquí hi haurà un nou concurs. En
aquest procés, fem els estudis pertinents per disminuir la despesa municipal. No tant parlar amb les
Bombolles. Hem parlat amb inspecció d’ensenyament per reorientar el concurs perquè estem
pagant per dos unitats i el contracte els obliga a tenir complerts en funció del màxim i no de la
realitat.
Sr. HUGAS
La rebaixa pressupostada és de 20.000 euros. I en quatre mesos és difícil. Què fareu a l’estiu?
Sr. ROURA
Teníem una idea per a l’estiu, però legalment no ho podem fer.
Sr. HUGAS
La llar d’infants és essencial. Us recolzarem en tot. A veure si es pot captar més mainada.
En un altre ordre, com a grup municipal, davant el que ha passat avui a la plaça de l’Ajuntament,
volíem llegir un escrit i que consti íntegrament en acta:
“””Davant el requeriment per part del jutjat n.2 de l’AN, demanant informació sobre la moció de
suport a la resolució I/XI del Parlament de Catalunya, votada per unanimitat per tots els grups,
efectuada pel ple de l’Ajuntament de Verges el 26.11.2015.
Davant la posició de l’actual equip de govern a on pren la decisió de desobeir aquest requeriment. El
grup municipal de Sumem per Verges-CDC, manifesta:
1.- En el procés de desconnexió d el’Estado Español, iniciat per mandat del poble de Catalunya, les
diferents forces polítiques que participen d’aquest procés, tenen diferents maneres de veure
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l’oportunitat d’efectuar accions que considerin apropiades en cada moment, fet legítim i democràtic.
En aquest context, no compartim la mesura presa per l’equip de govern, però la respectem. Es més,
manifestem el nostre suport incondicional a la figura institucional de l’alcalde de Verges, que sempre
ens tindrà al seu costat davant les agressions repressores de tot tipus que executin els aparells de
l’Estado Español, dirigides a fer callar i no respectar la voluntat del nostre poble, poble representat
per l’alcalde.
2.- Aquesta informació requerida s’hauria de lliurar. No considerem cap humiliació cap a la sobirania
del ple que se’ns demana. Es més, és possible que aquest requeriment sigui fruit de problemes de
connexió a la xarxa de l’AN, fet que no els hi sigui descarregar de la web municipal. Així doncs, seria
molt positiu que el sr. Jutge de l’AN, s’assabenti de quina és la posició de tots els regidors del nostre
consistori: el suport absolut al Parlament de Catalunya en el camí emprès cap al procés de
desconnexió de l’Estado Español, procés plenament democràtic, pacífic i lliure.
3.-Estem segurs que hi haurà un moment en que s’hauran de prendre decisions tant a nivell
col·lectiu com personal, que ens portaran necessàriament a realitzar un acte d’insubmissió definitiu
davant els poders de l’Estado Español. Arribat el moment, la nostra obediència serà al Parlament de
Catalunya, no en dubtem.
4.- Seguim a disposició del President de la Generalitat, del seu govern i del Parlament, per
col·laborar en tot el necessari per culminar el procés que ens ha de portar a la creació d’un Estat
Català, en forma de República, més democràtica i socialment justa.
5.- Els dos representants democràtics de Sumem per Verges-CDC a l’Ajuntament de Verges, ens
reafirmem en aquest ple, en el suport a la resolució I/XI del Parlament de Catalunya, i si tots els
grups presents en aquest ple, ho creuen necessari, ho manifestarem tots plegats en cada ple que es
celebri d’ara endavant. Ningú, ni cap instància del Estado Español, aconseguirà fer callar la voluntat
del nostre poble, voluntat plenament democràtica i pacífica.”””
Sr. ROURA
D’acord amb tots els punts. Només dir una cosa. A nosaltres ens hagués agradat que davant aquest
requeriment que anava nominalment a l’alcalde i que ha pres la decisió de desobeir; doncs ens
hagués agradat que l’haguéssiu recolzat com a acte de suport personal.
Sr. HUGAS
No es pot demanar adhesió total a ningú. A l’escrit queda molt clar. I hem vingut a les 8 perquè
estem al vostre costat. També ens hagués agradat que haguéssiu estat d’acord amb la nostra
posició. Soms plurals, no passa res.
Per acabar, 4 coses molt ràpides. Recordar el tema del Sr. Alcorlo, el tema de la granja (està ple de
caravanes i hi tinc fotos) i no he vist que féssiu res. El Mas Massot, com he vist que en un dels
decrets heu obert a la Sra. Pujadas, del carrer Ample número 13, aquest suposo que el tirareu
endavant. Tots som iguals. I des del segon ple que portem aquests temes.
Sr. SABATER
Li contesto. T’agrairia que a partir d’ara si tens alguna informació al respecte, ens facis escrit i
adjuntis fotos. Així tots en serem sabedors i en tindrem informació. El tema de l’Alcorlo és complex.
Se li està demanant que enderroqui quan al poble de Verges no s’ha fet enderrocar mai res a ningú.
Jo, si vols, faré una reunió amb l’Eduard i et convidaré perquè hi siguis present. No és tan fàcil de
solucionar. L’Eduard és l’advocat que l’anterior equip de govern va decidir contractar per tractar
casos de disciplina.
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Pel que fa a la granja, ja vaig comentar al ple que si es demostra que a aquell espai no hi ha cap
activitat, la tanca podia ser correcte i es podia legalitzar. A partir d’aquí, jo no sóc policia, però quan
hi passo, no hi veig activitat. Agrairia però, que si tens fotos ens les fessis arribar.
I respecte al Mas Massot, estàvem gestionant el catàleg de masies, i si properament el podem
tramitar –el catàleg- es podria reconduir.
Sr. HUGAS
En el catàleg hi ha un problema. Que no serveix aprovar el catàleg si no aprovem alhora les normes
subsidiàries.
Respecte al Mas Pi, i no anem contra ningú, si l’aparcament va ser la caixa dels trons i el Mas Pi
necessita aparcament, ara té nou aparcament, però ens preguntem si ho pot fer. Si és tan fàcil com
treure la tanca i a partir d’aquí, aparcar cotxes.
Sra. ROCA
Ha demanat una nova llicència i l’aparcament està dintre d’aquesta. I està en fase d’informació
pública.
Sr. HUGAS
Un petit detall. Si produeix problemes amb els veïns, ostres, l’equip de govern es podia avançar i
intentar parlar amb els veïns i el Mas Pi. Parlar de si estarà tancat, si els divendres i dissabtes hi
posaran un guàrdia jurat, etc. Que no es mosquegin.
Sr. TUBERT
Gràcies pel consell, Cosme. Perquè justament això és el que hem fet. Ja fa uns dies ho vaig fer jo
mateix. Intentar mediar i dialogar (no era la meva obligació) amb el Mas Pi i els veïns. Em sap greu
que un dels implicats hagi marxat ara del ple, perquè n’hauríem pogut parlar. Jo vaig anar amb la
Maria eugènia i en Dani, i els vaig dir que d’una banda haurien de parlar per mirar possibles
solucions per així causar menys molèsties, i d’altra banda se li va informar a en Dani que el projecte
de la nova llicència estava a exposició pública i que hi podia fer les al·legacions que ell considerés
pertinents.
Sr. ALCALDE
Es va venir a informar i se li va dir que podia al·legar. Com bé saps, el Mas Pi ja fa temps que ha
disposat d’un aparcament. I la seva gestió no ha estat fàcil. Els tres, tu, Sussagna i jo érem a
l’Ajuntament i la seva gestió mai ha estat senzilla. S’ha intentat de diferents maneres. Estic d’acord
amb tu que cal que ens avancem en la resolució dels conflictes, bàsicament perquè tenim aquesta
experiència d’altres anys. Només et puc dir que hi continuarem estant a sobre com hi hem estat fins
ara.
Sr. TUBERT
Ella em va donar la paraula que voluntàriament instal·laria uns xiprers, ho tancaria bé, que parlaria
amb els veïns i intentaria actuar per crear quantes menys molèsties possibles.
Sr. HUGAS
Per últim, un detall. Al mas de Cal Rei, va fer un cobert en zona rústica. Va denunciar el Sr.
Masseller. Cultura s’hi va posar de caps i es va tirar a terra. Ha fet un altre cobert, aquest donant a
la carretera. Dóna la sensació que sóc el que sempre denuncio, però tinc clar que cal complir la llei
en zona rústica. Perquè cal protegir el paisatge.
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Sra. ROCA
Gràcies per la informació. Ens n’informarem i ho anirem a mirar.
Sra. MUSTERA
Jo tinc quatre coses. Primer el cartell d’obres, no sé si ho feu. A la zona de la Davallada, de febrer a
maig, s’han fet obres sense permís d’obres, ni cartell ni res.
Sr. ALCALDE
Que no hi hagi el cartell, no vol dir que no tingués permís d’obres.
Sra. MUSTERA
A la zona dels horts de la Mota hi ha barraques noves.
Sr. ALCALDE
Agrairia que si creus que hi ha barraques noves ens n’informéssiu i si pot ser, ens presentéssiu
fotos.
Sra. MUSTERA
A la zona del rec també hi ha pilons de runa, de la zona del rec del Molí.
Sr. TUBERT
Ens pots dir ben bé la zona de la que es tracta? Perquè no en sóc conscient ara. I m’agradaria
poder-ho anar a mirar i actuar-hi. I saber d’on poden venir.
Sra. MUSTERA
Al rec del Molí. No puc dir més. Per altra banda, ja sé que no es culpa vostre, però vull incidir en el
tema dels carrers. Estan bruts. I després de la processó varen quedar encara més bruts. A més, hi
ha cada vegada més incivisme amb els animals.
Sr. ALCALDE
Hi seguirem treballant. Tenim el nostre personal i, a més, hem fet un conveni amb el Tramuntana.
En principi s’està fent molt bona feina. Amb els animal i els seus amos també hi estem molt a sobre.
Malauradament però, no és una cosa nova d’ara. Entre tots haurem de fer molta pedagogia.
Sra. MUSTERA
No sé si el sistema neteja bé. Abans es feia venir una màquina...
Sr. TUBERT
Vaig parlar amb els del Tramuntana, i vaig remarcar molt el tema del Divendres Sant. Varem
introduir com a novetat els 4 bidons grans. T’agafo la paraula, i intentaré que en actes importants
com la Processó, que hi hagi un reforç.
Sra. ROCA
Jo volia remarcar que si mai teniu coses a denunciar, com per exemple tema barraques noves (que
crec que no n’hi ha), o caravanes, o runes, o el que sigui... al moment que ho veieu feu la foto.
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Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, i quan son les 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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