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Benvolguts vergelitans.

El passat 13 de juny de 2015 vam iniciar una
nova legislatura a l’Ajuntament de Verges. El
grup Junts fem Poble – CUP, guanyador de les
passades eleccions municipals, ens disposàvem
a emprendre una nova etapa a l’Ajuntament
i a formar un nou equip de govern municipal,
compartint compromisos i projectes amb els
altres dos grups municipals i tenint com a base
un eixos clars.
El nostre oferiment va ser de forma sincera i
coherent. De fet, estem segurs que ha estat la
primera vegada en molt de temps que hi ha
hagut un oferiment tan clar a treballar plegats.
Malauradament, no hem pogut assolir aquest
primer objectiu i els grups d’ERC-AM i CIU
van decidir, per diferents motius, no participar
a l’equip de govern i fer una oposició lleial i
constructiva. Com a màxim responsable, estic
convençut que tots plegats ens esforçarem i
treballarem per al poble, per a entendre’ns i
per decidir, independement del color polític de
cadascuna de les persones.

Vull començar aquest nou Butlletí Municipal amb
unes paraules d’agraïment per un persona que,
després de 12 anys (4 de regidora i 8 d’alcaldessa),
deixa l’Ajuntament de Verges i gaudirà d’un
merescut descans. Moltes gràcies, Marta,
per la gran tasca que has fet al capdavant de
l’Ajuntament. I gràcies, també, a tots els regidors
de l’antic equip de govern que han deixat el seu
càrrec, per la seva dedicació i el seu servei fidel
al poble de Verges.

Comencem una nova etapa que ens fa molta
il·lusió assumir. És un repte i una responsabilitat,
però estem convençuts que de la mà de tots els
membres del nostre grup, de tots els membres
dels grups que estaran a l’oposició i amb la
col·laboració i participació de tota la població,
ho podrem fer bé i d’aquí quatre anys el nostre
poble es podrà sentir orgullós de la feina feta.
El passat 9 de juliol vam celebrar el primer
Ple municipal extraordinari, en el qual es va

determinar l’organigrama del nou govern
amb l’aprovació del Cartipàs Municipal que us
explicarem a continuació i també el nomenament
dels representants als òrgans col·legiats d’ens
supramunicipals. Tanmateix, ja portàvem uns
quants dies de reunions i trobades per posarnos al dia amb persones del poble, entitats,
responsables polítics, tècnics municipals,
personal de l’Ajuntament, etc.

I és que l’inici d’una legislatura sempre és lent.
És lent perquè d’una banda, la major part de
l’equip de govern és nou i s’ha de posar al dia
amb la legislació, amb el pressupost, amb el
funcionament i procediment d’un ajuntament,
etc. I, de l’altra banda, no només hi ha hagut
canvis en els ajuntaments, sinó que també
ens trobem que els Consells Comarcals i les
Diputacions (organismes molt importants per
als ajuntaments) s’estan constituint.
Durant aquest temps, ens hem reunit amb el
Departament de Governació de la Generalitat
de Catalunya, amb el Consorci del Ter, amb la
comunitat de regants i l’ACA, i amb diferents
tècnics del Consell Comarcal del Baix Empordà.
Mica en mica ens anem adaptant al càrrec i estem
convençuts que en pocs dies podrem començar a
treballar amb normalitat i eficàcia.
Properament, també volem obrir vies de diàleg
amb els ajuntaments dels pobles veïns per
col·laborar i estudiar projectes comuns. Estem
convençuts que si ens ajudem entre pobles i
busquem punts d’unió, tindrem molta més força
a l’hora d’engegar projectes en els que hi sortim
tots guanyant.

També volem comentar-vos que els bons resultats
electorals ens van donar l’oportunitat d’estar a
dins del Consell Comarcal del Baix Empordà,
però hi vam renunciar. La nostra intenció és
dedicar tot el temps que tinguem disponible
al poble de Verges i a la seva gent. Com que la
intenció de la CUP és que el càrrec al Consell
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Comarcal sigui rotatiu, no descartem que en un futur ens ho
plantegem.

Per la meva part, vull dir-vos que treballarem intensament
cada dia per complir amb els nostres compromisos i estarem
darrera de les administracions per assolir tots els reptes
possibles. I ho volem fer a partir de la transparència, el treball
col·laboratiu i l’eficiència.

La transparència en la gestió, perquè creiem que és la millor
garantia per a la qualitat democràtica al nostre poble i en
qualsevol altre. Així doncs, facilitarem la informació a tothom
i anirem fent balanç de la feina que es vagi fent mitjançant
aquest Butlletí Municipal que sortirà cada tres mesos.

El treball col·laboratiu, perquè som un equip de treball, més
enllà de personalismes, i estem convençuts de què val la
pena tenir en compte totes les opinions, vinguin d’on vinguin
i buscar sempre un punt de trobada: volem comptar amb
tothom que vulgui treballar per Verges, independentment del
grup al qual pertanyin.
I eficiència, perquè en aquests moments cada euro que es
gasti en aquest Ajuntament s’ha de fer amb criteri.

Tenim molta feina i ens hi posarem. Per fer-la, confio molt
en el meu equip; confio en els membres integrants del Ple
municipal; confio en el personal de l’Ajuntament; confio en els
tècnics municipals; confio en les entitats; confio molt en tots
vosaltres... Només us demano que la confiança sigui mútua i
que ens mantinguem units, perquè si estem units com a poble
i remem tots cap a la mateixa direcció, tenim una força que
és innegable.
Estic a la vostra disposició. Moltes gràcies.

Ignasi Sabater, alcalde de Verges.

Cartipàs Municipal
En el Ple de constitució de
l’ajuntament celebrat el passat 9
de juliol es va aprovar el següent
cartipàs municipal:

Ignasi Sabater Poch.
Alcalde.
-Comunicació.
-Intervenció econòmica.
-Cultura i festes.
-Administració general i Personal.
alcaldia@verges.cat
Jordi Tubert Vilà.
Primer tinent alcalde.
-Obres.
-Serveis.
-Camins.
jordi.tubert@verges.cat
Núria Roca Puigdemont.
Segona tinent alcalde.
-Promoció econòmica (turisme i
comerç).
-Ordenació
Municipal
(medi,
paisatge cultural i urbanisme).
nuria.roca@verges.cat
Marc Roura Pujol.
Tercer tinent alcalde.
-Educació (Institut – Escola i
Escola bressol).
-Processos participatius.
marc.roura@verges.cat
Susagna Ribas Ros.
Regidora.
-Atenció a les persones (salut,
benestar social i gent gran ).
-Lleure i Esports
-Joventut.
susagna.ribas@verges.cat
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ALCALDIA

COM ES GESTIONA UN AJUNTAMENT I QUINS SÓN ELS ÒRGANS
QUE EL REPRESENTEN
Sovint, molts veïns dels municipis són poc
coneixedors de com es gestiona un Ajuntament
i quins òrgans de govern el representen. Per
això volem aprofitar aquest espai per explicarvos quin serà el tipus d’organització i de gestió
del nou equip de govern de Verges pels propers
quatre anys. D’aquesta manera, volem fer més
propera la gestió de l’Ajuntament a tots els veïns.
El principals òrgans d’un ajuntament són el Ple
Municipal, la Junta de Govern Local, la Junta de
Portaveus i la Comissió Especial de Comptes.
El Ple Municipal és l’òrgan suprem de
l’Ajuntament. Està format pels 9 regidors que han
pres possessió (5 regidors/es de Junts fem Poble
- CUP, 2 regidors/es de CIU i dos regidores de AM
- ERC). L’alcalde és qui presideix aquest òrgan i
n’és la màxima direcció política, representativa i
director de personal. Ell és qui convoca a tots els
regidors i entre tots dialoguen i aproven les coses
de la seva competència.
Els plens són públics i, per tant, poden assistir-hi
tots els veïns del poble que ho desitgin.
La llei estableix que en Ajuntaments de menys
de 5.000 habitants, com és el cas de Verges,
s’ha de celebrar el Ple en sessió ordinària, com a
mínim, cada tres mesos.
En el nostre consistori s’ha acordat celebrar els
plens cada dos mesos, perquè d’aquesta manera
es vol que els partits de l’oposició participin més
de les decisions que es vagin prenent. Tanmateix,
es poden convocar Plens extraordinaris cada
vegada que l’alcalde ho cregui necessari o que
ho hagin sol·licitat una quarta part dels membres
de la corporació (en el cas de Verges suposa un
nombre de tres regidors).
La Junta de Portaveus està formada per l’alcalde
més els portaveus de cadascun dels grups polítics
que formen la Corporació municipal. La Junta
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es reuneix, sota la presidència de l’alcalde, per
informar i debatre temes que després es tractaran
al Ple Municipal. Les reunions són ordinàries i
es realitzen abans de cada ple, però també es
poden realitzar reunions extraordinàries.
La Junta de Govern local és l’òrgan de govern
integrat per l’alcalde, en qualitat de president, i
pels regidors nomenats per aquest. L’atribució
pròpia de la Junta de Govern Local és la
d’assessorament i assistència a l’alcalde en
l’exercici de les seves funcions. L’alcalde pot
delegar altres atribucions a la Junta de Govern
Local que facin que la gestió municipal sigui més
participada. La llei estableix que a municipis de
menys de 5.000 habitants la Junta de Govern
Local no és obligatòria. L’alcalde i l’equip de
govern del nostre Ajuntament, però, consideren
que és important i imprescindible que existeixi
aquest òrgan, perquè les atribucions de l’alcalde
són compartides i les decisions són preses de
manera més consensuada i democràtica. A
la vegada, és un òrgan creat precisament per
diversificar i fer més participada la gestió de
l’Ajuntament.
La Junta de Govern Local, que està integrada
per:
- President:
Ignasi Sabater Poch. Alcalde.
- Vocals:
Jordi Tubert Vilà. Primer tinent alcalde.
Núria Roca Puigdemont. Segona tinent alcalde.
Marc Roura Pujol. Tercer tinent alcalde.
Susagna Ribas Ros. Regidora que hi participa
amb veu, però sense vot.
I per acabar tenim la Comissió Especial de
Comptes, que s’encarrega de l’examen, estudi
i informe dels comptes anuals de la corporació.
La Comissió està integrada per l’alcalde, pel
secretari i per membres de tots els grups polítics
integrants de la corporació. Aquesta Comissió es
reuneix un o dues vegades a l’any.
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La Comissió Especial de Comptes està integrada per:
President:
- Ignasi Sabater Poch.
Vocals:
- Marc Roura Pujol.
- Cosme Hugas Domingo.
- Susagna Mustera Garrofa.
Secretari: el de la corporació.
Els Plens municipals es celebraran l’últim dijous dels mesos imparells (gener,març, maig, juliol, setembre i
novembre), a dos quarts de nou del vespre. Per acord dels portaveus, es podrà variar el dia i l’hora.
Les Juntes de Govern Local es celebraran l’últim dijous de cada mes, a dos quarts de 8 del vespre, tot i que
es pot modificar el seu horari per decret d’alcaldia.
Les Juntes de Portaveus es celebraran el dijous abans de l’assenyalat per a la celebració del Ple ordinari,
a dos quarts de 9 del vespre.
En el Ple Municipal del passat 9 de juliol també es van aprovar les següents retribucions econòmiques. Es
va decidir tornar a demanar la subvenció que atorga el Departament de Governació de la Generalitat de
Catalunya a poblacions de menys de 2.000 habitants. Aquest subvenció ja s’havia demanat en la darrera
legislatura, i dóna la possibilitat de tenir dues de dedicacions parcials amb les següents retribucions
mensuals brutes:

REGIDOR

DEDICACIÓ
SETMANAL
Ignasi Sabater Poch
10 hores
Núria Roca Puigdemont 20 hores

RETRIBUCIÓ
MENSUAL
364,71 euros
729,42 euros

En un primer moment, la intenció de l’equip de govern va ser la de demanar que la subvenció
de Governació la poguéssim dividir en parts iguals entre els cincs regidors que formem l’equip.
Tanmateix, les característiques d’aquesta subvenció estan pensades per a una dedicació total o
dues de parcials, com serà el cas de Verges. Una dedicació parcial suposa no percebre cap altre
tipus de retribució per assistència a òrgans de govern i/o col·legiats. Aquesta retribució es farà
efectiva a partir de l’endemà, un cop s’aprovi la modificació de crèdits que l’habiliti.
Per altra banda, el Ple Municipal també va aprovar que cada regidor rebrà una retribució econòmica
de 50 € per assistència efectiva a cadascun dels plens ordinaris. La retribució es percebrà sempre
que el regidor no tingui ni dedicació ni delegació específica. No s’estableix cap tipus de retribució
per les assistències als plens extraordinaris.
A la vegada, es va aprovar que cada regidor rebrà una retribució econòmica de 150 € per assistència
efectiva a cadascuna de les Juntes locals de Govern Local. La retribució es percebrà sempre que
el regidor no tingui ni dedicació ni delegació específica. No s’estableix cap tipus de retribució per
les assistències a les juntes de govern extraordinàries.
En els Plens extraordinaris, Juntes de Govern Local extraordinàries, a les Juntes de Portaveus i a
les Comissions Informatives (si mai n’hi ha), no es concediran ni es tindrà dret a indemnitzacions
per assistències.
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CULTURA

Revista País Petit
Al llarg de les trobades que l’actual equip de
govern vàrem tenir amb diferents entitats abans
de les eleccions municipals, n’hi va haver una
amb les persones que quedaven al Consell de
Redacció de la revista País Petit.
Aquesta revista fou engegada ja fa uns anys pel
grup ERC-AM amb l’objectiu de fer una revista
pel poble i amb la gent del poble que en volgués
formar part, ja sigui com a membres del Consell
de Redacció, com a col·laboradors escrivint
textos, com a membres de les associacions
del municipi que hi tenen un espai propi, etc.
El finançament de la revista ha anat sempre a
càrrec de l’Ajuntament, amb l’ajuda inestimable
dels anunciants col·laboradors amb la publicitat.
Durant la trobada, ens van explicar quina era la
situació que estava vivint la revista. Actualment,
el Consell de Redacció només el formen dues
persones. Consideren que la revista necessita
una nova injecció de persones amb il·lusió i
ganes de començar una nova etapa. I és per
aquest motiu que han deixat la situació en mans
de l’Ajuntament. Així doncs, aquest estiu no

podrem esperar la sortida de la revista perquè no
hi haurà un equip que la pensi, la prepari i l’editi.
L’equip de govern pensem que la revista és una
riquesa cultural que ja forma part de la vida
vergelitana i no la volem deixar perdre. Entenem,
també, que l’Ajuntament no pot ni ha de ser el
Consell de Redacció del País Petit, sinó que han
de ser els propis vilatans a títol personal. Des
del nou consistori ens comprometem a treballar
per trobar un grup de persones inquietes en
aquest sentit i volem fer-vos saber que donarem
tot el suport a aquesta renovada iniciativa, sense
trencar-ne l’essència.
Per això, volem fer una crida a totes aquelles
persones que vulguin formar part del nou Consell
de Redacció, com també a tots els que estiguin
interessats a ser-ne col·laboradors. Aquesta
crida l’adrecem a totes les persones que tinguin
alguna inquietud al respecte i vulguin tirar
endavant aquest projecte. Si hi esteu interessats,
feu-nos-ho saber. Properament convocarem
una trobada per parlar de la gestió del País Petit.

Vespres sota el Campanar i Festa Major
Com ja haureu pogut observar, la programació
dels Vespres sota el Campanar està en dansa i
un estiu més podrem gaudir de tota una sèrie
d’actes a la fresca. Disculpareu que en algun acte
hi manqui encara algun tipus d’informació, però
amb les eleccions municipals i el canvi de govern,
vàrem haver d’organitzar a corre-cuita gran part de
les actuacions.
Des de l’àrea de Cultura i Festes hem volgut
mantenir l’essència dels altres anys i en un futur
seguirem apostant per aquesta proposta ja
consolidada. Esperem que us animeu i sortiu a
gaudir dels vespres vergelitans.
Per altra banda, la Comissió de Festes de Verges
està acabant d’enllestir la programació de la Festa
Major del Roser que enguany serà els dies 18, 19
i 20 de setembre.
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La Sala de lectura
La Sala de Lectura és un equipament que
durant els darrers anys s’ha aconseguit posar en
funcionament al poble. Des de l’àrea de Cultura
i Educació del nou consistori hem començat a
pactar acords i a prendre iniciatives amb la mateixa
intenció de seguir creant sinèrgies i propostes per
rendibilitzar-la pel benefici de totes les persones.
Tenim sobre la taula cinc aspectes dels que us
volem informar i, en alguns d’ells, demanar-vos la
vostra participació:

lliure al coneixement, al pensament, a la cultura i
a la informació.

- Hem arribat a un acord amb l’Institut - Escola
per tal de compartir l’ús de la Sala de Lectura.
Per la seva part, l’Institut - Escola ha mostrat el
seu interès per poder utilitzar aquest equipament
i millorar la qualitat del seu projecte pedagògic.
Poder disposar d’aquest espai durant l’horari
lectiu, els facilita la seva programació i, sobretot,
la possibilitat de gaudir d’un espai degudament
equipat que, per la saturació dels espais propis de
l’escola, millora la qualitat de la seva programació.
- L’Ajuntament s’ha reservat uns horaris per
poder seguir-hi fent els projectes que ja estaven
engegats (tallers de recerca de feina, SIE, etc.)
i, fins i tot, tenir la possibilitat d’ampliar-ho amb
possibles nous projectes.
- Obrir la Sala de Lectura a totes les persones que
vulguin utilitzar-la com a biblioteca i, com a tal,
poder-hi accedir amb l’objectiu d’assegurar l’accés

Estem treballant amb el Servei de Biblioteques
perquè aquest projecte sigui una realitat els
propers mesos.
Properament volem fer una jornada de portes
obertes i, a partir d’aquest moment, obrir la Sala
de Lectura al poble amb l’horari que proposarem
durant les properes setmanes.

Serveis:
-préstec de llibres, revistes, CD i DVD.
-préstec interbibliotecari: podem demanar un
document a una altra biblioteca de forma gratuïta.
-gaudir de l’espai per poder-hi consultar el fons,
fer-hi treballs i tenir accés als ordinadors i servei
d’internet.

- Fem una crida a totes aquelles persones que
gaudeixin de la possibilitat i la inquietud de
participar i col·laborar dedicant una part del seu
temps a formar part de l’Equip de Gestió de la
Sala de Lectura. La participació que demanem
és responsabilitzar-se durant l’horari que els
voluntaris puguin dedicar-hi, a obrir i gestionar
aquest equipament cultural del poble de Verges.
Les persones interessades rebran la formació
pertinent i la responsabilitat de l’Ajuntament.

ENS AJUDEU A EQUIPAR LA SALA DE LECTURA
AMB UN FONS BIBLIOGRÀFIC I AUDIOVISUAL I
AIXÍ TOTS EN PODEM GAUDIR? TENIU LLIBRES,
CD’S I DVD’S PER CEDIR A LA SALA DE LECTURA?
SI ELS CEDIU, TOTHOM EN PODRÀ GAUDIR!
Si teniu ganes de col·laborar amb la Sala de
Lectura us podeu posar en contacte amb
l’Ajuntament
(972780007
/
ajuntament@
verges.cat) i us informarem de com podeu
formar part de l’equip de gestió de la Sala de
Lectura o bé com podeu cedir bibliografia
i documents per ajudar-nos a equipar-la.
Moltes gràcies per endavant!
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PROCESSOS PARTICIPATIUS

Tal i com vàrem exposar a la presentació de les nostres propostes, la participació ha de ser una
característica principal de la manera d’actuar del nostre Ajuntament. Ni inventem res ni parlem d’utopia.
Només proposem que les persones que ho desitgin puguin participar de l’acció de l’Ajuntament i que els
veïns de Verges puguin votar projectes que afectin al futur del nostre poble.
La implantació dels diferents òrgans de participació serà un procés progressiu i a mig termini ja que,
com hem explicat en repetides ocasions, els Processos Participatius seran regulats per una Ordenança
Municipal i explicats en el Pla de Participació Municipal (PPM).
No obstant, les diferents regidories ja estan treballant amb la participació i col·laboració de diferents
persones que conformen l’equip de treball de cada un dels regidors de l’equip de govern. Així doncs,
totes aquelles persones interessades a formar part de les diferents Comissions Participatives, ja es
poden adreçar als regidors responsables de les àrees en qüestió:

Ignasi Sabater Poch

Marc Roura Pujol.

Jordi Tubert

Susagna Ribas Ros.

Comissió de Comunicació.
Comissió d’Intervenció econòmica.
Comissió de Cultura i festes.
Podeu adreçar-vos-hi enviant un correu
a alcaldia@verges.cat, o bé trucant a
l’Ajuntament en horari d’oficina.
Comissió de serveis.
Comissió de camins.
Podeu adreçar-vos-hi enviant un correu
a jordi.tubert@verges.cat, o bé trucant a
l’Ajuntament en horari d’oficina.

Núria Roca Puigdemont.

Comissió de Promoció econòmica
(turisme i comerç).
Comissió d’Ordenació Municipal
(medi, paisatge cultural i urbanisme).
Podeu adreçar-vos-hi enviant un correu
a nuria.roca@verges.cat, o bé trucant a
l’Ajuntament en horari d’oficina.

Comissió d’Educació.
Comissió de Processos
participatius.
Podeu adreçar-vos-hi enviant un correu
a marc.roura@verges.cat, o bé trucant a
l’Ajuntament en horari d’oficina.
Comissió d’Atenció a les persones
(salut, benestar social i gent gran ).
Comissió d’Esports i Lleure.
Comissió de Joventut.
Podeu adreçar-vos-hi enviant un correu a
susagna.ribas@verges.cat, o bé trucant a
l’Ajuntament en horari d’oficina.

En el cas concret de la regidoria dels Processos Participatius, ja s’ha començat a treballar amb la comissió
pertinent per redactar el PPM amb l’ajuda d’experts i la complicitat d’altres experiències semblants que
ens han d’assegurar l’èxit d’aquesta proposta.
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EDUCACIÓ I RELACIÓ AMB LES ESCOLES

L’informatiu

El nostre poble té la sort de tenir una Escola Bressol Municipal i un Institut Escola. Això vol dir que els
nostres fills i filles poden escolaritzar-se a Verges des del primer any de la seva vida fins als 16 anys que
finalitzen l’Educació Secundària Obligatòria (ESO).

Escola Bressol Les Bombolles.

Ens hem reunit amb l’Equip Directiu per escoltar i procurar resoldre les seves demandes
per a la millora d’aquest equipament. També estem treballant per aconseguir, si és
possible, millorar aquest servei per als propers anys.

Institut Escola de Verges.

El dilluns 6 de juliol vàrem participar al Consell Escolar com a nous representants de
l’Ajuntament. En aquesta ocasió, tot i que és una qüestió interna de l’Institut - Escola,
ens van presentar el nou equip directiu. Desitgem molts èxits a aquest nou grup de
professors i mestres que portaran la gestió de la nostra escola. De la mateixa manera,
ens hem posat a la seva disposició i a la disposició dels diferents Ajuntaments veïns que
també són part del futur de l’Institut Escola.
També ens hem trobat amb el nou Equip Directiu per parlar de les necessitats i possibles
millores de cares al proper curs.
Tenim la intenció de fer un estudi del col·lapse que s’origina amb els autocars i els cotxes
a l’entrada i sortida de l’escola , durant les primeres i darreres hores escolars. Amb petits
canvis i la col·laboració de tothom, pensem que és possible trobar-hi una bona solució.
La zona afectada és la marcada en color vermell.

Ja per acabar, dir-vos que tenim concretada a l’agenda una reunió amb el responsable
dels Serveis Territorials d’Ensenyament a Girona, el senyor Albert Bayot.

Número 1. Estiu 2015
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ORDENACIÓ MUNICIPAL
L’àrea d’Ordenació Municipal de l’Ajuntament
de Verges englobarà medi, paisatge cultural i
urbanisme.
Aquest primer mes i mig de feina s’ha basat
principalment en conèixer l’estat actual de cada
una de les àrees, a mantenir diferents reunions
amb els tècnics de l’Ajuntament per conèixer-los i
parlar dels mètodes de treball que volem emprar
plegats i a adaptar-nos al funcionament del dia
a dia. A la vegada, hem mantingut reunions amb
diferents responsables polítics i d’òrgans col·legiats
d’ens supramunicipals.
Som hereus de projectes, de subvencions, de
litigis... una mica de tot, de bo i de dolent, però
que esperem que ens puguin deixar actuar amb
autonomia durant aquests propers 4 anys de
responsabilitat al govern.
Els propers dies sotmetrem a aprovació del Ple
el projecte executiu de les obres de la 3a fase
del clavegueram al rec de molí. Aquesta actuació
és l’última que ha de fer el poble de Verges per
poder tenir un clavegueram que separi les aigües
plujanes de les residuals, que hauran d’anar a la
depuradora. Així doncs, es deixaran les connexions
a punt per connectar amb el col·lector que ha d’anar
a la depuradora d’Albons. Després de l’aprovació,
s’obrirà un període d’al·legacions. Per aquest fet,
hem mantingut una trobada amb el Departament
de Governació per tractar el tema del projecte i els
períodes de cobrament de la subvenció.
L’anterior equip de govern es va acollir a una ajuda
del Consell Comarcal del Baix Empordà per a la
redacció d’un plànol de delimitació de les zones
forestals. L’actual grup de govern l’ha revisat i el
passat 9 de juliol es va dur a terme la seva aprovació
al Ple Municipal.
Hem iniciat els contactes amb la comunitat de
regants i l’ACA per conèixer i parlar de tota la gestió
i millores en els recs i el Ter. A la vegada, durant
aquest dies també ens hem reunit amb el gerent del
Consorci del Ter, el senyor Ponc Feliu, per parlar
d’un projecte per al manteniment i conservació
del rec de l’Estany. El rec de l’Estany de Verges,
de titularitat municipal, presenta un estat de
conservació deficient i cal definir actuacions per al
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manteniment de la seva funcionalitat, tant pels usos
de regadiu de les hortes com la seva funcionalitat
ecològica. Les successives avingudes d’aigua
provoquen que l’aigua s’hagi anat menjant les vores
i arrossegui la terra dins del rec, fent-lo més ample i
agafant terreny als horts i a la zona de servitud.
La importància d’aquest rec de titularitat pública, a
banda de la seva funció de regadiu, és el fet que en
aquest rec, com molts d’altres que hi ha a la plana del
Baix Ter, s’hi hagi mantingut una làmina permanent
d’aigua que va més enllà de les campanyes de reg,
ha generat que esdevingui un connector ecològic
i alhora constitueix un hàbitat aquàtic per diverses
espècies d’interès, amenaçades o legalment
protegides. Actua com a connector i contribueix a
garantir la connectivitat hídrica entre els diferents
sistemes aquàtics de la plana, assegurant la lliure
dispersió de les espècies aquàtiques que hi ha en
aquests ambients.
Aquest és un molt bon projecte i entenem que és
molt necessari, ja que es tracta d’apuntalar de forma
molt naturalitzada la llera del rec, perquè durant els
darrers anys hi ha hagut molts despreniments i tot el
que és el seu traçat s’ha eixamplat. Es vol tornar a
recuperar el traç original amb estaques i filat metàl·lic
reomplint-lo amb matèria orgànica.
Un procés gens agressiu i que evita que entrin
màquines a dins i se’n preservi les espècies
autòctones que hi ha, com ara les nàiades.
Ja fa un temps, l’Àrea de Medi Ambient del Consell
Comarcal va fer una convocatòria entre alcaldes,
federació de caçadors, rurals, mossos i pagesos per
tractar el tema dels senglars i la problemàtica que
això comporta, tant per accidents que provoquen
com per les destrosses que fan en els sembrats. De
la reunió en va sorgir que era important coordinar
feines entre tots els implicats per tal d’eradicar-ho i fer
propostes concretes i conjuntes. Des de l’Ajuntament
de Verges treballarem perquè s’actuï amb rapidesa
i eficàcia perquè considerem que la nostra és una
de les zones negres en accidents provocats per
senglars. Relacionat amb això, aprofitem per dir-vos
que si heu patit danys als camps de conreu causat
pels senglars, si us plau, poseu-vos en contacte amb
aquesta àrea. Cal informació fiable dels propietaris
per tenir més coneixement i poder decidir quines han
de ser les accions a realitzar.
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Si mai necessiteu reunir-vos i consultar quelcom amb els serveis tècnics, podeu adreçar-vos
a l’Ajuntament de Verges i concretar visita amb ells.
Serveis tècnics d’arquitectura
- Sra. Sandra Fernández
Arquitecte
Horari de visita: els dilluns de 11 a 1 del
migdia, amb cita prèvia.

QUÈ HEM DE FER QUAN
VOLEM FER OBRES?
El procés i passos a seguir per a
realitzar obres, ja siguin majors (de nova
construcció,reformes que afectin volumetria
- façanes, elements estructurals, etc.) o bé
obres menors (de poca entitat) és el mateix.
Cal demanar permís a l’Ajuntament, entrant
una instància i la documentació tècnica
que calgui per definir les obres a realitzar.
Aquesta documentació variarà en funció de
la complexitat de les obres que es vulguin fer.
La documentació és examinada i informada
pels serveis tècnics que concedeixin la
llicència si el sol·licitat està d’acord a la
normativa municipal i a les normatives
vigents que regeixen. I en cas que no sigui
així, es demanarà que cal esmenar per
seguir la tramitació.
Una vegada s’ha informat favorablement
la llicència, cal que aquesta s’aprovi per
Decret d’alcaldia o Junta de Govern local i
posteriorment s’atorga.
Un cop atorgada la llicència, es paguen les
taxes pertinents que es corresponen amb :
- L’ICIO, que és un 3,2 % del pressupost de
les obres.
- La taxa de tramitació de la llicència (20€
per obra menor/40 € per obra major).

Serveis tècnics d’enginyeria
- Sr. Tomeu Torrents
Enginyer
Horari de visita: els dilluns de 11 a 1 del
migdia, amb cita prèvia.

- Els avals que li corresponguin per gestió
de residus i via pública, que seran retornats
en acabar les obres i justificar la gestió de
residus, i passat el Termini de garantia.
- En cas d’haver de demanar informe al
Departament de Cultura, hi ha una taxa de
100 € a assumir el sol·licitant.
Concedida la llicència i pagades les taxes,
es fa entrega de la corresponent placa
identificativa de la llicència a col·locar a
l’obra i ja es poden iniciar les obres.
En els casos que s’ocupi la via pública,
cal demanar l’ocupació d’aquesta, per tal
de saber com i quan quedarà afectada i
si cal prendre alguna mesura per garantir
el trànsit de vehicles i pas de vianants.
L’ocupació de la via pública, suposa una
taxa de 6€ per dia d’ocupació.
Per acabar, cal saber que algunes obres
que afecten la zona de casc antic o sòl
rústic requereixen de tramitació especial a
d’altres departaments, com el de Cultura o
d’Urbanisme. En cada cas, quan es rebin
les instàncies de les obres, ja s’informarà si
cal alguna tramitació especial o no.
Aquest és el procés que tots hem de seguir
per tenir coneixement del què fem i prendre
les mesures que facilitin la bona convivència
de tots.

Número 1. Estiu 2015
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PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I COMERÇ
Pel que fa a l’àrea de Promoció Econòmica, hem
aprofitat aquests primers dies de legislatura per
conèixer l’estat actual de les coses i mantenir
diferents reunions amb la Isabel López, la persona
administrativa que està al Centre de Visitants del
poble i que gestiona la web municipal i les xarxes
socials. Relacionat amb això, volem recordarlos que, a banda de la pàgina web municipal
(www.verges.cat), el poble de Verges disposa
també d’un blog oficial de Promoció Econòmica i
Turisme que és el següent: https://turismeverges.
wordpress.com.
L’anterior grup de govern va demanar una
subvenció per un projecte d’ampliació del Centre
de Visitants. L’actual equip hem seguit amb els
tràmits establerts i ara restem a l’espera d’una
resposta. Aquest és un projecte que s’hauria de
subvencionar per una banda, amb una ajuda de
l’Obra Social - La Caixa i, per altra banda, amb
una subvenció de la Diputació de Girona.
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Amb la nova Comissió Participativa de Promoció
Econòmica ja hem començat a treballar en dos
eixos. Un d’immediat, com és l’organització de les
Jornades Europees del Patrimoni que enguany
es celebraran els dies 9, 10, 11 i 12 d’octubre
de 2015, i l’altre que requerirà de més temps,
com és l’estudi i projecte de la senyalització del
patrimoni cultural i natural del nostre poble.
Durant aquest dies s’ha col·laborat amb la
Trobada de cotxes clàssics i motos que va
organitzar Verges Clàssic Club el passat 27 de
juny a Verges. A la vegada, seguirem col·laborant
amb els diferents mercats que tenim: el mercat
setmanal (els dimarts de 9 a la 1 del migdia), el
mercat de brocanters (cada diumenge al matí a
l’esplanada de la cruïlla) i el mercat ecològic Món
Empordà (cada tercer dissabte de mes). Volem
recordar-vos que durant els propers mesos de
juliol i agost, l’horari del mercat ecològic serà de
6 de la tarda a 10 de la nit a la Plaça Major.
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REGULARITZACIÓ DEL CADASTRE
La Gerència Territorial del Cadastre va convocar
a l’Ajuntament de Verges a la sessió informativa
del procediment de regularització del
cadastre aquest 19 de juny de 2015.
Ens van informar que s’havia iniciat el
procediment de regularització cadastral, que
ve regulat per la disposició addicional tercera
del Text refós de la Llei del Cadastre Immobiliari.
Un procés no voluntari i obligatori que es va
aplicant a tots els municipis des de l’any 2012.

El període de regularització cadastral a Verges
començarà el 31 de juliol de 2015.
Els treballs consistiran en visites exteriors als
immobles afectats i la realització de fotografies
per calcular un nou valor cadastral.
El procés afectarà: obra nova, rehabilitacions,
reformes, ampliacions, piscines i canvi d’ús.
I també afectarà als béns rústics, que a partir
d’ara passaran a tributar.

Què em pot suposar això?
- Si sou propietaris de béns immobles degudament notificats al Registre del Cadastre: res.
- Si sou propietaris de béns rústics esteu afectats per aquesta regularització.
- Si sou propietaris de béns immobles i heu fet obra nova, rehabilitacions, reformes, ampliacions,
piscines o canvis d’ús, i no ho heu notificat al Cadastre estareu afectats per aquesta regularització.

La Gerència del Cadastre farà una proposta de
regularització al titular i aquest tindrà 15 dies per
fer al·legacions.
S’han de preveure uns costos mínims de 60 € per
cada expedient a càrrec del titular. Si l’obra és
anterior a l’any en curs s’haurà de pagar l’import
corresponent pel nou valor cadastral que inclourà

4 anys de retroacció.
Si creieu que esteu afectats i teniu qualsevol
dubte us heu de posar en contacte directament
amb la Gerència Territorial del Cadastre a Girona,
a través del telèfon 972 225050 o bé mitjançant
el correu electrònic: gerencia.girona@catastro.
minhap.es.

Número 1. Estiu 2015
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ATENCIÓ A LES PERSONES, GENT GRAN, ESPORT, LLEURE I JOVENTUT
L’objectiu d’aquesta regidoria és vetllar per la
salut i el benestar de les persones de Verges,
promocionant i afavorint que es realitzin activitats
al poble encaminades a assolir aquest objectiu.
Ens posarem en contacte amb totes les entitats
del poble per conèixer quins temes els poden
interessar de tractar i amb quins aspectes els
podem ajudar des de l’Ajuntament.

gironines, i que té l’objectiu d’incrementar la
qualitat de vida familiar. Aquest servei consta
de diferents espais: l’Escola de Mares i Pares,
el Servei d’Atenció Individualitzada, un Espai
Virtual d’assessorament especialitzat i de
suport individual i familiar a la web http://www.
slofdiputaciogirona.cat, i diferents xerrades
divulgatives.

Aquests primeres dies ja hem començat a
treballar i us volem explicar quins temes hem
gestionat i quines activitats es realitzaran al
poble en els propers mesos:

El període d’inscripció ja és obert i finalitza
el dia 29 de setembre. Tots el que hi estiguin
interessats poden inscriure’s a la web: http://
www.slofdiputaciogirona.cat.
Us animem a fer-ho!

El 29 de juny va començar el Casal d’Estiu de
Verges, que enguany es fa al Casal Parroquial.
La seva durada és de tot el mes de juliol i es
clourà el dia 31 d’aquest mateix mes, amb una
Festa de l’Escuma on tothom hi està convidat.
Ja han començat les activitats al Parc de Salut
dirigides per la Sra. Estela Gómez, dinamitzadora
i fisioterapeuta. Amb aquestes sessions es vol
evitar el sedentarisme i fomentar l’activitat física.
Animeu-vos a participar-hi, segur que ens ho
passarem d’allò més bé i alhora cuidarem la
nostra salut.Aquesta activitat es realitza tots els
dimarts dels mesos de juliol, agost i setembre a
les 18.05h.

Estem treballant, conjuntament amb els Servies
Socials del poble, per engegar un projecte
d’espai de lleure per als joves del poble. Esperem
poder portar-lo a terme en breu. Us mantindrem
informats.
Hem col·laborat amb la 3a edició del Repte del Ter,
un repte esportiu de superació i companyonia,
que consisteix en seguir la llera del riu Ter que
promou el Consorci del Ter a través de la Ruta del
Ter (www.rutadelter.cat), des del seu naixement
fins a la seva desembocadura a la Gola del Ter.
Hem col·laborat, també, amb el Torneig de Futbol
Sala que s’ha dut a terme aquest mes juliol al
Pavelló Municipal.
Volem aprofitar aquest espai per felicitar a la
nova Junta del Casal de Jubilats de Verges i a
totes les persones que formen part del Casal.
Aquests darrers dies ja ens hem reunit amb ells
i hem començat a parlar de present i de futur.
Estem convençuts que seguirem col·laborant
plegats i que hi haurà molt bona sintonia.

Coincidint amb l’inici del curs escolar, s’iniciarà
el Servei Local d’Orientació Familiar SLOF.
Aquest Servei és impulsat pel Servei d’Acció
Social de la Diputació de Girona com a programa
d’orientació i assessorament a pares i mares, i
gestionat per ajuntaments de les comarques
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Durant aquests dies, els joves d’entre 16 i 30
anys han rebut una carta on s’explica el Projecte
de Garantia Juvenil. Aquest Projecte és a nivell
europeu per reduir l’atur juvenil i va dirigit als joves
de 16 a 25 anys o menors de 30 anys amb un
grau de discapacitat igual o superior al 33%, tots
ells inscrits o no als serveis d’ocupació i que no
tenen feina ni estan formant-se. Si esteu en alguna
d’aquestes situacions i no heu rebut la carta, us
podeu posar en contacte amb nosaltres i ens
plaurà de dirigir-vos on calgui.

Els professionals que atenen al Consultori de Verges són:
Metgessa: 		
Infermera: 		
Pediatra: 		
Administrativa:

Dra. Parals
Sr. Laura López
Dra. Quintero
Sra. Sílvia Blanch

L’horari és: els dilluns, dimarts, dijous i divendres, de 9 del matí a 1 del migdia.
Les visites són amb cita prèvia trucant al telèfon 972.780.494

Els Serveis Socials estan formats per:
Una treballadora social: 		
Una educadora social: 		
Una auxiliar administrativa:
Dues treballadores familiars:

MªCinta Mitjana
Laura Planella
Tània Líria
Vanessa Duran i Maite Pastor

La coordinació d’aquest equip la porta a terme la M. Cinta Mitjana. El dia de visita de la
treballadora social és el dimarts de 9 a dos quarts de 2 i es pot demanar hora trucant al
telèfon 639.028.243 i la mateixa auxiliar administrativa dels Serveis Socials us donarà
dia i hora de visita.

Estem a la vostra disposició per parlar de qualsevol tema i escoltar els vostres suggeriments.
Per fer-ho, podeu adreçar-vos a l’Ajuntament o bé enviar un correu electrònic a:
susagna.ribas@verges.cat.

Número 1. Estiu 2015
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OBRES I SERVEIS
Des l’àrea d’Obres i Serveis hem començat a
treballar en dos eixos que tenen com a objectiu
final tenir una mica més ben endreçat el poble.
L’un és la reubicació d’alguns contenidors de
rebuig i reciclatge, i l’altre és la creació de noves
places d’aparcament. Aquestes actuacions aniran
enllaçades amb un projecte a llarg termini i que
treballarem amb la nova Comissió Participativa
de Serveis, com és el de la nova senyalització de
la circulació a l’interior del poble.
Prèvia a aquesta reubicació dels contenidors, s’ha
fet un anàlisi de tots i se n’han reparat alguns que
estaven en mal estat i que eren l’origen de males
olors, brutícia i una atracció per a les colònies de
gats.
La nostra intenció és tenir un poble net i endreçat.
Però moltes vegades, l’escassetat de recursos
personals que tenim fa que no puguem arribar
a tot arreu. Per tant, agraïm la col·laboració de
molts veïns que durant la seva estona lliure es
dediquen a regar i a cuidar les plantes de les
jardineres municipals i animem a la resta a ferho, perquè d’aquesta manera tots ens impliquem
en la millora de la qualitat de vida i ambiental dels
espais públics.
L’endreça del poble i els hàbits del reciclatge són
dos objectius comuns per a totes les persones
que vivim a Verges. El primer és molt clar. Però
el hàbits de reciclatge ja haurien de ser per raons
ètiques de consciència i per respecte al medi
i a la salut de les persones. I cal saber que a
nivell individual repercuteix directament en els
ingressos del municipi. L’Ajuntament cobra per
tona de tipus de residu, però aquest preu és
bonificat per la qualitat d’aquesta mateixa tona.
Per posar un exemple, per una tona de vidre
barrejada amb tapes de conserva o taps cobrem
menys que per una tona de vidre sense altres
residus.
D’altra banda, sabem que les taxes per a l’ús
d’abocadors per part dels municipis aniran en
increment anual fins a l’any 2020. Això vol dir
que caldrà pagar més cada any i que caldrà
compensar l’augment de les taxes amb més
ingressos per a la bona gestió de residus.
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Us proposem que entre tots siguem capaços
d’assolir l’endreça i la millora de les dades de
qualitat dels residus dels contenidors. I per ferho hem d’anar tots a una. Perquè no és només
utilitzar bé els contenidors i reciclar correctament,
sinó també evitar de deixar les bosses a fora o a
sobre del contenidor, treure els residus especials
o trastos en les dates que toquen, no llençar runes
ni plàstics als contenidors vegetals, etc.
Un dels focus més conflictius a Verges és
justament la trista imatge que es genera els dies
que la gent ha de treure els trastos. Per a millorar
aquest servei, hem aconseguit que el camió passi
dues vegades cada mes. Així doncs, a partir
d’aquest mes podrem deixar els trastos el primer i
el tercer dijous de cada mes.
Serem molt escrupolosos i estarem molt a sobre
de qualsevol infracció que es pugui dur a terme.
A la vegada, demanem la col·laboració de tots
els veïns perquè ens informin si mai observen
que algú de Verges o rodalies fa un mal ús de les
deixalles o utilitza les zones de contenidors com si
fossin autèntiques deixalleries.
Heu de saber que si mai teniu residus especials
o trastos i no podeu esperar a la recollida
programada, podeu dirigir-vos a la deixalleria
de la Bisbal d’Empordà. És obert de dimarts a
dissabtes i recordeu que heu de portar el vostre
rebut d’escombraries.
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RESIDUS

CONTENIDOR

DIA DE
RECOLLIDA

Fracció Orgànica.
Inclou gespa, pinassa i fulles

Marró

dimarts i divendres

Paper i Envasos

Blau / Groc

dijous

Vidre

Verd

un cop al mes, no hi ha un dia
fix.

Restes vegetals.
Brancatge, restes de poda

Pista esportiva i c/Montgrí

El dilluns, cada 15 dies.

Fracció Resta. Rebuig
Tot el que no es pot separar

Verd fosc i gris

dilluns, dimecres,
divendres,dissabtes

Deixalleria mòbil
Inclou residus especials, piles,
fluorescents, paelles

Darrera l’escola.
De les 11 a dos quarts de 3
del matí.

Recollida trastos

Al costat dels contenidors.

Seguint amb les actuacions, s’ha començat amb
el desbrossament i neteja de tots els camins de
Verges, el parc del riu i la neteja del rec del camp
de futbol.
Potenciant la comunicació entre l’Ajuntament i els
veïns, considerem oportú mantenir la bústia de
suggeriments que es trobava situada a la Plaça
Major. Tanmateix, traslladarem la seva ubicació
a la porta de l’Ajuntament.

1r dilluns de mes cada dos
mesos.
3 d’agost, 5 d’octubre, 7 de
desembre.
*NOVETAT: 1r i 3r dijous de
cada mes (la nit de dimecres)
6 i 20 d’agost, 3 i 17 de
setembre, 1 i 15 d’octubre, 5
i 19 de novembre, 3 i 17 de
desembre.

Juntament amb l’àrea de Comunicació, volem
mantenir aquest canal obert perquè l’experiència
ens ha estat molt positiva i, de moment, ha
estat molt útil. Fins a dia d’avui hem rebut 16
suggeriments i la majoria s’han pogut executar.
D’altres són actuacions a llarg termini que les
estem estudiant i n’hi ha dos que són impossibles
de portar a terme. Demanaríem que els propers
suggeriments vinguessin acompanyats d’un
nom i cognoms, perquè d’aquesta manera
podrem respondre a la persona en qüestió de la
possibilitat d’execució o no del seu suggeriment.
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
Només
podem
començar
aquest escrit que ens permet el
butlletí municipal, agraint molt
sincerament a totes les persones
que el passat 24 de maig van anar
a votar per decidir la conformació
del nou Ajuntament a Verges.

l’Ajuntament. Sobretot hem intentat explicar que
volíem sumar tots i que engegar els Processos
Participatius era imprescindible per la nostra manera
d’entendre la política municipal i, entenem, que així
ens ho demana el poble. La nostra proposta era formar
un equip de govern sòlid, compartir els projectes i
llavors, entre tots, decidir les responsabilitats de
cadascú.

Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies als que ens
vàreu dipositar la confiança de gestionar el bé públic
del nostre poble i als que vàreu optar per qualsevol
altra proposta.
Us confessem que la sorpresa dels resultats va
ser excepcional. Però som molt conscients que
la responsabilitat que aquests resultats suposen,
superen amb escreix, qualsevol comparació que
puguem imaginar. El poble de Verges va fer confiança
al grup que representem, Junts fem poble – CUP.
Treballarem incansablement per demostrar-vos que
aquesta confiança ha estat ben dipositada.

És veritat que els resultats ens han donat la majoria
per formar l’equip de Govern. Però nosaltres volíem
sumar a tots els regidors electes per formar-lo. No
ho hem aconseguit. Alguna cosa, possiblement, no
hem fet prou bé, però no deixarem d’intentar-ho. Ho
volem repetir igualment: moltes gràcies als altres
grups per voler reunir-se amb nosaltres i voler-nos
escoltar.

Moltes gràcies.

Nosaltres, des del primer dia, vàrem explicar que
treballaríem per ser nou regidors a l’equip de govern.
Avui no hi som. No ho hem aconseguit, però no
deixarem d’intentar-ho.
Per això mateix, no volem ni podem deixar d’agrair
al grup de CiU i al grup d’AM - ERC que hagin
tingut la deferència de trobar-se diverses vegades
amb nosaltres per escoltar el nostre projecte per

Benvolguts,
Volem aprofitar aquesta nova
iniciativa del nou govern municipal
l’Ajuntament d’editar un Butlletí
Municipal, per agrair als vilatans
de Verges que vau votar la llista
de SUMEM PER VERGES-CiU
el passat 24 de maig. Treballarem intensament per
representar el millor possible els interessos de tots
els vergelitans durant els quatre anys vinents.
Els resultats de les eleccions van ser molt clars,
donant la majoria absoluta al grup Junts fem PobleCUP. Felicitem sincerament a tots els integrants
d’aquest grup així com a tots els vergelitans que de
ben segur, vau fer la millor tria pensant en el millor
pel poble.
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Insistim amb la idea que us hem anat explicant des
del primer moment. El nostre objectiu és treballar
des de l’Ajuntament per aconseguir una política de
proximitat i amb la màxima transparència, amb un
principi ideològic de participació i de progrés social
i amb la voluntat de treballar per la independència
del nostre país des del municipalisme. Treballarem
intensament per complir amb els nostres compromisos
i aconseguir tots els reptes que estiguin a l’abast. Us
hi esperem!
Moltíssimes gràcies!
JUNTS FEM POBLE - CUP

Durant els dies següents del dia de les eleccions
fins al dia de la constitució del nou ajuntament, el dia
13 de juny, els companys de Junts fem Poble-CUP,
ens van citar per explorar la possibilitat que el nostre
grup entrés a formar part del govern municipal. De la
reunió en va sortir la nostra decisió de treballar els
quatre anys vinents des de fora de l’equip de govern.
Els motius d’aquesta decisió van ser:
El resultat electoral va ser determinant i l’hem de
respectar. Dels 649 vots vàlids, un cop descomptats
els 17 en blanc i els 15 nuls, entre ERC i CiU vam
obtenir 321 vots i la CUP 296, fent que el resultat fos
de 5 regidors per la CUP i 2 pels altres dos grups.
Fent la lectura dels resultats, entenem que si el
poble hagués volgut que ens posem d’acord, pactant
maneres de fer i coses a fer, el resultat haguera

Butlletí d’Informació Municipal de Verges L’informatiu
hagut de ser que cap dels tres haguéssim tret majoria
absoluta.
Des del respecte a la proposta de com organitzar
a partir d’ara el funcionament de l’ajuntament, i a la
dels votants que li han donat confiança, us volem
dir que nosaltres no compartim aquesta idea de
govern municipal. Entenem el plantejament té dues
mancances. L’una és que hi ha molts àmbits del dia a
dia a l’ajuntament que necessiten la màxima discreció
i que no es poden portar a debat permanentment.
L’altra mancança és tota la sèrie de grups i institucions
noves que es plantegen, com fer que l’elecció de les
persones sigui el més democràtic i just possible.
Entenem que és a les eleccions del passat dia 24 a
on el poble va decidir clarament qui governava i qui
controlava l’acció de govern, i aquest fet no el volem
menystenir.
En la reunió mantinguda, es va parlar del com es
volia que es treballés a l’ajuntament, però en cap

En aquest primer butlletí municipal
després de les eleccions del 24 de
maig volem donar les gràcies una
vegada més a totes les persones
que van mostrar la seva confiança
en el nostre projecte.
Volem aprofitar l’avinentesa d’aquest butlletí per
explicar als nostres votants el perquè no s’ha volgut
entrar al govern. Es va valorar la possibilitat de
participar i entrar en el govern molt fermament ja que
tots els que estem a la llista de “Compromís de futur”
som persones que sempre hem treballat i treballarem
molt pel nostre poble. Però la falta de concreció en
quina seria la nostra tasca o àrea abans d’acceptar
ens van fer desistir, tampoc vam veure cap insistència
per part de “Junts per Verges-Cup” un cop vam refusar
entrar al govern. També cal dir que un nou sistema de
treball que encara no se sap com s’implantarà, que
no en tenim gaires exemples i que no és el sistema
de treball d’ERC també va fer que la decisió fos que
preferíem fer una oposició constructiva.
Des de l’oposició treballarem per tal que els nostres
projectes i propostes siguin escoltats com ara un que
ens feia molta il·lusió i que ja teníem molt endavant que
era l’ampliació del Centre de Visitants de Verges amb
el donatiu d’instruments de Lluís Llach. Organismes

moment es va esmentar el que per nosaltres és el
més substancial: què es proposa fer. Entenem que
quan et presentes a unes eleccions per governar el
futur del poble, és imprescindible oferir propostes.
Ens és molt difícil acceptar entrar en un equip de
govern sense saber quines propostes i projectes es
volen tirar endavant.
Així doncs, pensem que per entrar a formar part del
nou equip de govern de Verges de forma positiva, s’ha
de creure amb molta força amb el projecte. Ara per
ara, no és el nostre cas, i no volem posar bastons a
les rodes des de dins. Pensem que de moment, farem
millor servei al poble des de l’oposició, evidentment
de forma lleial i propositiva. Per tot el que importa
al poble, l’equip de govern, sempre ens tindrà al seu
costat per ajudar en el que faci falta.
Una abraçada,						
SUMEM PER VERGES – CDC

oficials, empreses privades s’han d’implicar en aquest
projecte per tal que el poble de Verges i com no els
seguidors d’aquest gran cantautor puguin gaudir d’un
trosset més d’aquest personatge tant important per
la nostra vila.
Un altre projecte molt avançat i també molt important
sobretot pels veïns afectats és la millora d’alguns
punts del rec de l’Estany. Fruit de converses entre els
veïns afectats i les gestions de l’Ajuntament es van
aconseguir importants ajudes per poder solucionar
problemes als horts.
En el nostre programa vam posar que faríem una
reestructuració dels Vespres Sota el Campanar
donant més èmfasis en les festes dels barris del
nostre poble que en els últims anys han agafat més
embranzida.
Volem donar la benvinguda al nou equip directiu de
l’Institut-Escola sense oblidar-nos de tots els pares i
mares que treballen a l’AFA i als Consells Escolars
perquè creiem que junts podran fer un bon equip i
tirar endavant l’educació dels alumnes i tenir una
col·laboració positiva per part de l’Ajuntament.
Si teniu ganes de saber les nostres opinions podeu
seguir-nos al facebook d’ERC-AM Compromís de
Futur.
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INFORMACIONS D’INTERÈS
V CONCURS D’ENGALANAMENT DE CARRERS.
Informem a tots veïns dels diferents carrers de Verges que aneu aprofitant aquests dies
per anar agafant idees i treballar-les perquè en breu sortirà la programació de la Festa
Major i , amb ella, l’esperat concurs d’Engalanament de carrers de la Festa Major de
Verges, que enguany farà cinc anys.
Si en voleu informació, podeu dirigir-vos al Centre de Visitants.
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