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editorial
Benvolguts vergelitans.

Aquest butlletí surt dies després d’uns dels
moments més importants de la nostra història
recent: les eleccions del 27 de setembre. Unes
eleccions que han estat claus i que han de
representar un pas definitiu per aconseguir la
independència de Catalunya.

A Verges, amb una excel·lent participació del
87’3% del cens, els resultats van ser molt clars
a favor de la independència. La proposta de
Junts pel Sí va ser la força més votada amb una
diferència molt important respecte a la resta. La
segona llista més votada va ser la CUP, amb uns
bons resultats. Ambdós grups van aconseguir un
total de 617 vots, aconseguint d’aquesta manera
un 85’6 % de vots clarament independentistes.

Felicitem doncs a tota la gent que va anar a
votar i va participar d’aquesta festa democràtica.
Felicitem molt efusivament a la proposta de
Junts Pel Sí, guanyadora absoluta a Verges i a
Catalunya. I felicitem, també, a la CUP pels seus
bons resultats. No deixarem de treballar des del
municipalisme perquè el nostre país ben aviat
sigui un Estat normal.

Pel que fa a la política municipal i centrant-nos
en l’Ajuntament de Verges, ja portem un mica
més de tres mesos a l’Equip de Govern. Aquests
primers mesos ens han servit, sobretot, per
conèixer la situació de l’Ajuntament: diferents
projectes que ja estaven engegats, alguns litigis,
temes que estaven al calaix, reunions amb veïns,
etc. I també ens han servit per començar a portar
a terme algunes petites propostes per al nostre
poble. No hem deixat de treballar intensament
el dia a dia de l’Ajuntament. Aquest butlletí ja
explica les diferents accions que s’han portat
a terme i els diferents projectes i activitats que
s’han anat desenvolupant.
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És evident que quan es prenen decisions
que afecten al poble sempre poden haver-hi
discrepàncies. I està bé que sigui així, perquè
això és la realitat d’un poble i d’unes persones
amb sensibilitats i necessitats diverses. Nosaltres
us ben assegurem que sempre actuem amb
il·lusió i responsabilitat i pensant en tot moment
en el poble i les seves persones.
Volem aprofitar l’editorial d’aquest butlletí per
agrair la bona predisposició i la professionalitat
de tots els treballadors i treballadores que
d’una manera directa o indirecta treballen
per a l’Ajuntament de Verges i, per tant, per al
nostre poble. És una sort tenir unes persones tan
vàlides i implicades amb el bon funcionament de
l’Ajuntament. De veritat, moltes gràcies a tots i a
totes.

Ja per acabar, dir-vos que som un equip de govern
i que gestionem el poble amb la responsabilitat
que ens pertoca, però en el fons no deixem de
ser persones i vilatans com tots vosaltres. Sempre
hem estat al carrer, vivint el dia a dia del poble
i col·laborant amb el que faci falta, i seguirem
fent-ho així. Per tant, no us faci res aturar-nos al
carrer i comentar-nos tot el que vulgueu. Estem
oberts a dialogar i a parlar de tot el que faci falta,
per mirar d’arribar sempre a un consens pel bé
del poble.

Ignasi Sabater, alcalde de Verges.

la crònica

JULIOL, AGOST I SETEMBRE

3 de JULIOL

Concert de Jazz amb
Counting Off Group.

Una Coral Vergelitana en plena
renovació i sota la direcció d’en
Pau Ferrer i la Cristina Ferrer,
ens va oferir un concert variat
que féu aixecar el públic dels
seus seients.

de música de Verges i rodalies
ens regalaren, un any més, una
gran actuació i van omplir a
vessar l’església de Verges.

16 de JULIOL

Es fa el primer Ple Municipal
Ordinari, amb els acords que
s’especifiquen
a
l’apartat
destinat a Juntes de Govern i
Plens d’aquest butlletí.

Verges viu una nit
màgica amb David el
Mag.

30 de JULIOL
Ple Municipal.

31 de JULIOL
El grup Counting Off Group eren
els encarregats d’iniciar el cicle
de Vespres sota el Campanar
i ens va fer passar una nit
fantàstica amb el seu Jazz
fresc i alegre. Un grup de joves
que ens van transmetre tota la
seva passió en cada una de les
cançons.

4 de JULIOL

El Repte del Ter passa
per Verges.
L’Ajuntament
va
col·laborar
amb l’organització d’aquest
repte esportiu de superació i
companyerisme que consisteix
en seguir la llera del riu Ter des
del seu naixement (Setcases)
fins a la seva desembocadura
(Gola del Ter).

Jocs d’aigua i festa de
l’escuma.

La Placeta s’omplí de somriures,
i petits i grans vam poder gaudir
d’una gran actuació d’humor i
màgia.

23 de JULIOL

Vespre
de
cinema
amb “Ocho apellidos
Vascos”.

Èxit d’assistència per veure
aquesta famosa comèdia, gran
èxit a les taquilles de tots els
cinemes.

26 de JULIOL

8a. Audició Musical
Infantil a l’església.

Petits i grans, acompanyats
de tots els alumnes i monitors
del Casal i Casalet, van poder
celebrar la seva festa final i gaudir
d’allò més, ballant i refrescant-se
amb la festa de l’escuma.

31 de JULIOL

Desbrossament
dels
camins de Verges.

9 de JULIOL

Ple Municipal.

Es fa el primer Ple Municipal
extraordinari
de
la
nova
legislatura on s’aprova el nou
Cartipàs Municipal.

12 de juliol

Estrena de la nova Coral
Vergelitana.

Sota la inestimable direcció
i col·laboració de la Cristina
Ferrer, aquests joves estudiants

Es van desbrossar tot els camins
del terme municipal de Verges i
es va netejar el rec que passa
pel camp de futbol i l’institut.
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JULIOL, AGOST I SETEMBRE
S’incorpora el nou Cap de Brigada
a l’Ajuntament de Verges, en
Lluís Furió.

1 d’AGOST

Acte de Rius de Llibertat,
concentració de Motards
independentistes,
sopar popular i concert
musical.

13 d’AGOST

Vespre
de
cinema
amb “La recerca de la
felicitat”.
Degut al mal temps, l’acte es va
fer a la Sala Polivalent. Un gran
nombre de públic va poder gaudir
d’aquest drama cinematogràfic.

la crònica
es va convertir en una gran nit de
ball, somriures i gran afluència
de públic. El grup Sweet Swing
ens van regalar grans èxits del
swing dels anys 30, 40 i 50.

24 d’AGOST

Posada en funcionament
de la nova font a la plaça
Major i punt d’aigua al
Pavelló Municipal.

21 d’AGOST

Verges va acollir el primer dels
actes de les Jornades de Rius de
Llibertat. L’acte consistia en una
xerrada sobre “La gestió de les
nostres xarxes viàries”, un sopar
popular i un fantàstic concert de
la cantautora Tona Gafarot.

4 d’AGOST

“LA BAIXADA” del Ter
en caiac.

Un any més, s’organitzà la
baixada pel riu Ter que s’iniciava
amb un esmorzar a Colomers i
acabava a Verges. Tothom qui
ho va voler, va poder aplegar-se
al parc del Riu per gaudir d’una
gran arrosada popular. Gran èxit
de participació.

9 d’AGOST

Incorporació del
Cap de Brigada.

4

nou

Millora de la zona
d’aparcament dels c.
Empordà, Davallada i Sr.
Llach, i nova ubicació
dels contenidors.

Es va netejar i millorar l’estat
del terreny i el seu accés, i es
va ubicar una nova zona de
contenidors dins del mateix.
Deixant nets aquests tres
carrers, es van crear noves
places d’aparcament a la zona.
A la vegada, es va eliminar la
zona conflictiva de contenidors
del Camp de Futbol.

22 d’AGOST

Concert de swing a
la fresca amb Sweet
Swing.

El que semblava que havia de
ser una nit de concert tranquil·la,

Aprofitant un baixant d’aigües
plujanes, es va instal·lar una nova
font a la plaça Major. L’únic lloc
possible per a la seva ubicació
era aquest, ja que de fer-ho en
un altre lloc, s’havia d’aixecar
un bon tros del paviment de
la plaça. També es va facilitar
l’accés a la font i al banc BBVA
amb unes bandes horitzontals
(desmuntables) i que no fan
perdre places d’aparcament.
Per altra banda, es va ubicar un
punt d’aigua i desaigua davant del
Pavelló, útil i necessari a l’hora
d’organitzar àpats al Pavelló.

Del 25 al 27 d’AGOST

Primera
actuació
d’arranjament
dels
forats de la Mota.
Durant aquests dies, es van
arreglar molts dels forats del
carrer d’entrada a la Mota i, més
aviat que tard, es continuaran
arreglant la resta dels forats
per millorar-ne la circulació dels
vehicles i les persones.
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28 d’AGOST

Primera
Nit
Manualitats.

de

La Placeta es va convertir en
un autèntic taller de manualitats
a la fresca. Els tallers van ser
organitzats per Scrapiagulla,
Núvol Blanc i El Racó de les
Labors. Gran èxit de públic, que
ja reclama més nits com aquesta.

30 d’AGOST

Nova
visita
guiada
“Verges 1050+6”.

Durant
aquestes
dues
setmanes es van realitzar
totes les reparacions i tasques
de manteniment que s’havia
demanat des de l’escola i la llar
d’infants. A més, s’ha establert un
calendari de manteniment anual
per tal de tenir les instal·lacions
en
les
millors
condicions
possibles.
També es van instal·lar unes
pilones al carrer de les escoles
per millorar-ne la circulació i
seguretat dels vianants i dels
alumnes.

2 de SETEMBRE

Pla
d’actuació
de
jardineria a la plaça
Major i la Placeta.

En els darrers anys la cultura
popular catalana ha vist com
la
cançó
improvisada
ha
experimentat
una
revifalla
molt important i a Verges en
som testimonis. Per tercer
any consecutiu, el combat de
Glosadors sota el Campanar va
ser un gran èxit.
Amb més concursants que mai,
amb l’actuació del grup Clau i sota
la presència d’un públic entregat,
la nit va ser immillorable. La
guanyadora d’aquesta edició
va ser la Fardaxa, provinent de
Tortosa.

6 de SETEMBRE

Un any més, patrimoni, història i
poesia es van ajuntar en aquest
passeig pels carrers de la vila
acompanyat de l’historiador
Salvador Vega, en Josep Cots i la
Màriam Serrà. L’itinerari finalitzà
a la Vall, amb pastís i cava per
a celebrar l’aniversari del poble.

De l’1 al 15 deSETEMBRE

L’empresa Tramuntana va ser
l’encarregada de dur a terme
aquestes millores. A més,
satisfets dels resultats obtinguts,
hem contractat els seus serveis
per fer la neteja de tot el poble un
cop al mes. Cal recordar que els
treballadors d’aquesta empresa
són també els responsables del
manteniment del cementiri. Així
doncs, a partir del gener del
2016, compaginaran la tasca que
duen a terme al cementiri, amb
la de neteja i manteniment dels
espais verds.

3a edició de la Marxa
BTT.

El Club Ciclista de Verges i
l’Ajuntament de Verges van
organitzar per tercera vegada
consecutiva la marxa BTT. S’hi
van inscriure 186 participants
que van gaudir d’un circuit
espectacular, enmig de corriols i
camins.

10 i 11 de SETEMBRE
Actes de
Nacional.

la

Diada

5 de SETEMBRE

Reparacions a l’Institut - 3a edició del combat
Escola i a la llar d’infants de Glosadors sota el
Les Bombolles.
Campanar.
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JULIOL, AGOST I SETEMBRE
A la Plaça de l’Onze de
Setembre, va tenir lloc la ja
tradicional cantada d’havaneres
amb el grup “Les Anxovetes”,
on tothom va poder gaudir d’un
gran concert i un bon cremat.
Tot seguit, a la plaça Major, va
haver-hi l’encesa de l’Estelada
d’espelmes organitzada per l’AVI.
Un cop encesa, vam poder ballar
sardanes amb la mitja audició
que ens va dedicar la Cobla
Cervianenca.
L’endemà va tenir lloc l’acte
institucional a l’Ajuntament de
Verges, que per primera vegada
va ser protagonitzat per membres
de l’AVI.

12 de SETEMBRE

i el tercer, pel carrer Major i les
seves elegants flors.

21 de SETEMBRE

Senyalització
viària
a la sortida de l’antic
escorxador.
La intenció d’aquesta actuació
va ser la de treure un punt negre
del poble. Els antics rentadors
s’havien convertit en una zona de
deixalleria i donava una imatge
de deixadesa del poble. La
decisió, difícil però necessària,
va ser la d’ubicar-los al camí de la
Mota. Prèviament, també es van
ubicar tots els contenidors que hi
havia escampats, agrupant-los i
deixant-los fora del casc antic.

4a Volta Empordanet i
Marxa nocturna.
17, 18 i 19 de

SETEMBRE

Festa Major del Roser.

La
Volta
Empordanet,
organitzada per Verges Clàssic
Club i l’Ajuntament de Verges,
va comptar amb la participació
de molts cotxes clàssics que van
gaudir d’un gran recorregut i un
gran dinar final.
El mateix dia es va celebrar
la segona caminada nocturna
de Verges. Una ruta de 9
quilòmetres, de sortida i arribada
a Verges, amb la participació
d’una cinquantena de persones.

17 de SETEMBRE

Canvi d’ubicació dels
contenidors de l’antic
rentador.
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Tres dies de Festa Major
organitzada per la Comissió de
Festes i l’Ajuntament de Verges,
amb multitud d’actes a gust de
tothom.

Actualment, aquest és un
dels punt més complicats
d’entrada i sortida al poble. Es
va senyalitzar amb la intenció
de millorar-ne la seguretat i la
visibilitat. Tot i així, aquesta és
una actuació provisional. L’equip
de govern està en converses
amb els Mossos d’Esquadra i
el Servei Territorial de Trànsit,
per trobar una solució a aquest
punt conflictiu. A petició del grup
Sumem per Verges - CDC, es
valora la possibilitat de posar
uns senyals verticals de perill en
ambdues direccions.

24 de SETEMBRE

Senyalització viària al
carrer Davallada.

Un any més, es va poder gaudir
dels carrers engalanats. El primer
premi va ser pel carrer Davallada,
amb la seva impressionant
“Selvallada”; el segon premi va
ser pel carrer Progrès, amb el
seu imaginatiu “Món al revès”;

Amb
la
reubicació
dels
contenidors al carrer del Sr.
Llach, s’han creat noves places
d’aparcament. Lligat a això, s’han
pintat línies grogues i marcat les
zones d’aparcament, fent realitat
una petició que els veïns feia
temps que reclamaven. Aquesta
actuació anirà lligada amb un
pla ambiciós de reordenació
de la circulació i d’una nova
senyalització
que
s’està
començant a treballar.
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24 de SETEMBRE
Ple Municipal.

Es celebra el Ple Municipal
Ordinari de setembre.

27 de SETEMBRE

Centenari
de
la
nostra veïna Carme
Joanmiquel.

Per celebrar el centenari
de la nostra veïna Carme
Joanmiquel, es va fer un acte
de reconeixement per part de
l’Ajuntament i va fer entrega de
la medalla de la Generalitat de
Catalunya.

Eleccions al Parlament
de Catalunya.

Vam viure una jornada electoral
de la que ens hem de felicitar
tots per la gran participació
obtinguda (87’3%) i la clara lliçó
de democràcia.
Els resultats finals van ser els
següents:

TELÈFONS D’INTERÈS
NOM

TELÈFON

NOM

TELÈFON

AIGUA

972 780 007

FARMÀCIA VILABRÚ

972 780 034

FECSA-ENDESA

Avaries 900 770 077
Gestió 902 507 750

HOSPITAL DE
PALAMÓS

972 60 06 20
972 60 01 60

REPSOL GAS

934 846 225

CREU ROJA

Urgències: 972 222 222

GASOLINERA

972 780 519

SARFA

972 301 293

SERVEI
D’EMERGÈNCIES

112

AMPSA

972 758 233
972 216 353

DISPENSARI

972 780 494

RENFE (fins a Flaçà)

902 240 202

AMBULÀNCIES

972 300 023
972 600 006

LLAR D’INFANTS
BOMBOLLES

972 780 582

CAP Torroella (24h)

972 761 101

INSTITUT - ESCOLA

972 780 141
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PROCESSOS PARTICIPATIUS
Tal i com exposàvem en el primer butlletí del mes de juliol passat, s’ha obert per a totes les persones
que ho desitgin la possibilitat de formar part de les comissions participatives relacionades amb les
diferents àrees de gestió de l’Ajuntament. Us animem i encoratgem a participar-hi. Com hem repetit
moltes vegades, per Junts fem Poble – CUP la participació és un eix bàsic per una nova manera de
fer política amb la que estem convençuts que el poble sumarà. Us podeu posar en contacte a les
adreces de correu electrònic que teniu a continuació.
•
•
•

Ignasi Sabater, Comissions de Comunicació i Cultura i festes (alcaldia@verges.cat)
Jordi Tubert, Comissions de Serveis i Camins (jordi.tubert@verges.cat)
Núria Roca, Comissions de Promoció econòmica i Ordenació Municipal (nuria.roca@verges.
cat)
Marc Roura, Comissions d’Educació i Processos participatius (marc.roura@verges.cat)
Susagna Ribas, Comissions d’Atenció a les persones, Esports i Lleure i Joventut (susagna.
ribas@verges.cat)
O bé trucant a l’Ajuntament al 972780007.

•
•
•

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).
Volem avançar que ja estem treballant en el Pla de Participació Municipal (PPM) amb la col·laboració
d’un expert en processos d’aquest tipus i amb la sort que és una persona relacionada amb el nostre
poble. La nostra intenció és poder fer una presentació pública d’aquesta proposta de participació a
principis del proper any 2016. La proposta que es presentarà estarà oberta a tothom qui ho desitgi per
poder presentar el definitiu una vegada tinguem recollides totes les vostres aportacions.
Verges és un poble actiu, i tenim la sort de disposar d’un ampli ventall d’activitats que en moltes
ocasions s’organitzen i es proposen per part de les diferents entitats i associacions.
El butlletí municipal dedicarà una secció per recollir les crides a la participació que es vagin rebent de
les diferents associacions i entitats, així com les del propi Ajuntament, i informarà de les activitats que
aquestes associacions i entitats ens proposen. Detallem a continuació les rebudes fins a dia d’avui:
•

Des dels Serveis Socials, amb la col·laboració de Càritas, es vol engegar un servei
d’acompanyament a persones grans. Per això, necessitem voluntaris. Si teniu interès de
ser voluntari us podeu adreçar a l’Ajuntament i ho gestionarem.

•

Des del Banc de Sang demanen una persona d’enllaç a Verges per ajudar en les tasques
de publicitat i organització de la Jornada de Donació de Sang.

•

El Grup Sardanista Vergelità demana que fem difusió de la seva existència, per si algú
està interessat en seguir endavant amb l’entitat. Estan constituïts com a associació, tenen
estatuts i NIF, però ells ja no poden seguir amb la tasca que estaven portant a terme.
Demanen si hi ha algú interessat i si no, donaran de baixa l’Associació Sardanista.

•

Des de l’Ajuntament es vol impulsar una renovació del Casal d’Estiu a Verges, i és per això
que us demanem la participació per engegar aquest nou projecte. Si hi esteu interessats
podeu enviar un correu electrònic a susagna.ribas@verges.cat.
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EDUCACIÓ I RELACIÓ AMB LES ESCOLES

L’informatiu

Com ja coneixeu la majoria de vosaltres, enguany s’ha renovat l’Equip Directiu de l’Institut-Escola de
Verges. Aquest ha quedat format de la següent manera:

EQUIP DIRECTIU
Josep Picot - Director
Mercè Pallí - Cap d’estudis de Secundària
Jésica Estévez - Secretària
Antònia Balaguer - Coordinadora d’ESO
Angelina Forcada - Cap d’estudis d’Infantil i Primària
Una de les màximes del nostre programa era establir una molt bona relació amb l’Institut - Escola i
l’Escola Bressol.
Hem fet diferents trobades molt productives i estem molt satisfets de poder gaudir de tants bons
professionals en aquest poble que treballen per a l’educació dels nostres fills. Esperem que per part
de l’Institut - Escola i l’Escola Bressol també estiguin satisfets de les nostres accions.

INSTITUT ESCOLA DE VERGES

Resumirem breument les accions que s’han portat a terme:
• S’han fet accions importants de manteniment a l’Escola: revisió i manteniment de desaigües i
lavabos; arreglar tots els tancaments de les finestres de la part baixa (no n’hi havia cap que tanqués);
solucionar problemes amb els panys de les portes; arreglar els diferents timbres; recol·locació de
l’alarma d’incendis; etc.
• Col·laboració econòmica per la compra de material informàtic imprescindible per l’Institut – Escola.
• Elaboració de plànols per part dels serveis tècnics de l’Ajuntament per, en un futur immediat, poder
disposar d’una zona d’ombres pels alumnes d’ESO a l’espai que ocupen els barracons. Es treballa
perquè sigui provisional.
La llista podria allargar-se, però ho deixem aquí. Només volem remarcar que enguany tenim dos
mòduls més pels alumnes d’ESO i nosaltres tenim molt clar que com a Ajuntament hem de continuar
donant suport a l’Institut – Escola, per al manteniment dels diferents equipaments. L’Equip Directiu,
l’AFA i l’Ajuntament estan obligats a dialogar i a trobar el millor camí per al futur de l’educació dels
nostres fills. Estem convençuts que anem pel bon camí.

ESCOLA BRESSOL - LES BOMBOLLES

Hem realitzat diverses accions i petites obres de manteniment i millora dels espais ocupats per l’Escola
Bressol. Encara estem pendents de fer alguna reforma de millora més, que hem pactat de fer-les en
període de vacances perquè no afectin a la bona convivència dels nens.
Cal tenir present que els edificis ocupats no són edificis de nova construcció i això representa que
cal un manteniment acurat i periòdic. Si no es fa així, els problemes poden esdevenir més grans i,
evidentment, més costosos.
La bona comunicació és essencial per establir una bona relació. Una bona relació només pot ser
positiva per a l’educació dels nostres fills. L’educació dels nostres fills és el més important per al futur
del nostre poble i de la nostra societat. Ho tenim molt clar.
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ORDENACIÓ MUNICIPAL

PLAGUES I ANIMALS

Durant aquest període s’ha actuat sobre tres
urgències vinculades a plagues i animals.
En primer lloc, el juliol passat es va fer un
tractament contra les puces que es van detectar
en alguns sectors del poble i que causaven
greuge als veïns.
En segon lloc, hi hagué la problemàtica de les
poblacions de coloms que embruten edificis,
cases i carrers. La seva gestió no és gens
fàcil. Malgrat que les obertures dels edificis
municipals es van mantenint tapades o amb
reixes que impedeixen el pas dels coloms, molts
es troben en cases abandonades on han trobat
recer. Aprofitem per fer una crida a totes les
persones que tenen cases deshabitades, per
tal que tinguin cura de les obertures i impedir
d’aquesta manera la instal·lació dels nius a
dins. Per intentar resoldre el problema, s’han
col·locat dues gàbies en el municipi per atraparne alguns exemplars i d’aquesta manera anar
disminuint la colònia.
El tercer fa referència als atacs a persones
i bestiar per part d’uns gossos ensalvatgits
detectats a la zona dels aspres. Els Agents
Rurals han recollit aquests gossos que eren un
perill evident i temut per als veïns de la zona
i per tota la gent que passejava a peu o en
bicicleta per aquells paratges.

RECS

El Rajaret (el rec que surt al camp de futbol) ha
estat desbrossat i netejat perquè l’aigua pugui
córrer fins a desembocar a la riera de la Tallada.
A la vegada, hem mantingut converses amb
l’Ajuntament de la Tallada per seguir netejant
aquest rec, compartint el cost econòmic que
això suposaria.

NOVES CONTRACTACIONS

El passat 9 d’agost es va incorporar el nou cap
de brigada a l’Ajuntament de Verges, en Lluís
Furió. Aquesta plaça havia quedat deserta i el
nou equip de govern va revisar el procés de
selecció i les bases, i al observar que estava
molt ben fet es va seguir amb els tràmits
administratius establerts.
El nou cap de brigada era el segon seleccionat
i té coneixements de construcció, electricitat,
lampisteria, fusteria i jardineria. Era una
necessitat urgent per al poble de Verges per a
poder fer manteniment d’espais i infraestructures
municipals, així com del seu mobiliari.
D’altra banda, a causa de la baixa voluntària
presentada per una treballadora de neteja de
l’Ajuntament, s’ha hagut de procedir ràpidament
a contractar una persona per a la plaça de
netejadora a temps complert. S’ha fet un
contracte d’urgència de 3 mesos a la senyora
Samiyah Tijini. La selecció s’ha fet a través del
Taller de feina de l’Ajuntament de Verges.

S’han iniciat les converses amb la Comunitat de
Regants i l’Agència Catalana de l’Aigua. Gràcies La contractació d’urgència era inevitable per
a això, s’han pogut fer actuacions immediates mantenir els serveis que cobreix l’Ajuntament.
que eren importants i imprescindibles.
Paral·lelament es prepararà un concurs públic
per cobrir aquesta plaça un cop aquest contracte
La primera urgència, coincidint amb l’inici d’urgència finalitzi.
d’aquesta tardor que ha començat plujosa i
amb un bon temporal de llevant, era netejar els III FÒRUM DE RECERCA DEL BAIX TER
ulls dels ponts dels recs que ens fan d’escòrrec El pròxim dissabte 14 de novembre de 2015 a
en moments de pluges intenses. S’ha netejat partir de les 10 del matí a la sala polivalent de
sota els ponts del rec de molí i s’ha fet el l’Ajuntament de Verges, arriba el III Fòrum de
manteniment de les comportes que regulen els Recerca del Baix Ter.
cabals i ajuden a evitar possibles inundacions.
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Amb la col·laboració de l’Ajuntament de
Verges, el Centre de Documentació del Museu
de la Mediterrània organitza una jornada per
difondre les diferents recerques i treballs que
s’han portat a terme al llarg d’aquest any,
que fan referència al territori del Baix Ter. S’hi
presentaran ponències d’història, etnologia,
biologia, geologia, etc.

nostre passat col·lectiu. Aquesta activitat està
pensada, principalment, per a nens i famílies.
El dia serà el 12 d’octubre a partir de les 11 del
matí. Els nens que puguin fer aquesta activitat
autònomament sense pares, podran fer-la en
grups i en bicicleta. Les famílies amb nens
més petits podran fer-la a peu, en bicicleta o
en cotxe.

Es vol donar a conèixer aquestes recerques Us proposem una activitat diferent, lúdica, per
especialitzades a tothom i esdevenir un altaveu conèixer una mica més el nostre patrimoni
per transmetre a la societat aquells treballs històric i natural.
realitzats en el territori. En aquest sentit, el
Fòrum de Recerca és una activitat pública i
oberta a totes les persones interessades en el
coneixement del Baix Ter.
Estem molt contents de poder-lo gaudir a
Verges, ja que és una manera que tots podem
escoltar a les persones que estudien el
nostre medi i la nostra història. Sens dubte,
us animem a assistir-hi perquè ens enriquirà i
valdrà la pena.

GIMCANA PATRIMONIAL

Les Jornades Europees de Patrimoni han
canviat de data i, malauradament, no podrem
gaudir de la bicicletada que en Salvador Vega,
en Josep Cots , la Màriam Serrà i la Clara
Silvestre ens regalaven cada any.
Així doncs, aquest any celebrarem aquestes
Jornades de Patrimoni amb una petita gimcana
que ens farà passejar i descobrir part del

CALENDARI DEL CONTRIBUENT
ESCOMBRARIES, VEHICLES I CEMENTIRI

de l’1 d’abril al 31 de maig de 2016

CONTRIBUCIÓ (IBI)

de l’1 de juliol al 30 de setembre de 2016

AIGUA

Gener, abril, juliol i octubre de 2016
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JUNTA CENTRAL D’USUARIS D’AIGÜES DEL BAIX TER
L’Ajuntament de Verges forma part de la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter que es va
constituir el passat mes de maig de 2015.
La Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter és una corporació de dret públic que engloba a
Verges i els 37 municipis inclosos en la massa d’aigua 33 de l’al·luvial del Baix Ter, el Daró i la
cubeta de Celrà. Tots els usuaris d’aigua (tant superficial com subterrània) d’aquest territori tenen
dret a formar-ne part. D’aquesta manera, es pretén poder participar en la presa de decisions
sobre l’aigua del Ter i poder vetllar per les necessitats d’aigua actuals i futures, tant pel medi
natural com per la diversitat d’activitats que es desenvolupen en el Baix Ter.
Vista la pèssima gestió de l’aigua que actualment patim tant a Catalunya com a l’Estat Espanyol,
els usuaris d’aigua d’arreu han hagut d’ajuntar-se per fer front comú a les polítiques d’aigua que
s’estan portant a terme.
L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) és la responsable de l’aplicació de la Directiva marc de
l’aigua (DMA), instrument que obliga als estats membres de la Unió Europea a vetllar pel bon
estat ecològic de les masses d’aigua. La DMA fixava per a l’any 2009 l’aprovació dels primers
plans de gestió i la necessitat de revisar aquests plans cada 6 anys. Per aquesta raó, l’ACA ha
posat a exposició pública el Pla de gestió del segon cicle (2016-2021), un cop ha finalitzat el
primer cicle de planificació (2009-2015).
Les lleis regulen el dret dels usuaris d’aigua a constituir una Comunitat d’Usuaris per tal de
defensar el bon ordre de l’aprofitament, els drets dels ciutadans a l’ús dels recurs, participar
conjuntament amb l’administració en la gestió de l’aigua i implementar mesures que permetin
fer-ne un ús sostenible, entre d’altres.
És per això que la Junta Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter ha hagut de fer unes al·legacions
al Pla de Gestió de les conques Fluvials de Catalunya, elaborat per l’ ACA, per posar de manifest
els següents punts:
- el nul respecte pels compromisos adoptats per aquesta agència davant els representants
públics, cívics i socials del País, respecte al retorn de l’aigua del Ter, i la disminució gradual del
seu transvasament no superant els 115 Hm3 /any a partir del 2015.
- que es reconegui el dèficit real de la conca fluvial de Catalunya per aquest període, 2016-2021,
que quantifiquem en 200 Hm3, i no en els 60 Hm3 que defineix l’esmentat Pla. La xifra que es
dóna en el Pla és a costa de continuar sobreexplotant el riu Ter, i rebaixar sistemàticament els
cabals de manteniment dels rius de Catalunya en un 40%.
- que el PGDCFC desplaci a l’organisme de gestió hidrològica de l’Estat a través del PHN, la
oportunitat de proposar alternatives, mesures i accions concretes que donin solució de tipus
(precisament) estructural, a aquest dèficit àmpliament reconegut i que, altrament representa el
major repte de gestió hídrica que té el país des de fa dècades.
- la insuficiència de la xarxa de control a de l’aqüífer del Baix Ter. Això provoca entre altres
exemples, la mescla d’aigües dels dos subaqüífers i una dilució del contingut de nitrats,
contaminant habitualment present al superficial i absent del profund.
- demana la derogació del Pla Sectorial de Cabals de Manteniment i la proposta d’aquest nou
PGDCFC 2016-2021, suposa una disminució per a les conques del Ter, Fluvià i la Muga del 40%
dels cabals de manteniment fixats en els anteriors períodes (2006-2015) principalment en el cas
dels mesos d’estiatge.
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SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT I ESPORTS

L’informatiu

En l’anterior butlletí municipal us vàrem informar que estàvem treballant per engegar un projecte
“Espai Lleure” de tallers per a joves. Gràcies a l’aportació econòmica de La Caixa i de l’Àrea de
Joventut del Consell Comarcal del Baix Empordà, aquest projecte ja és una realitat i podrà començar
aquest mes d’octubre. Des de la regidoria felicitem el treball en equip de les responsables de Serveis
Socials de l’Ajuntament de Verges i de l’Institut - Escola.
Els tallers que es portaran a terme són de cuina, de pintura de murals i de personalització de l’skate,
i consten de quatre sessions de tres hores cadascuna. En aquests tallers, no només es treballa el
lleure, sinó que es treballaran hàbits saludables i es tractaran temes com el consum de drogues,
alcohol i la sexualitat, temes cabdals en la vida dels adolescents.
Com ja sabeu, en el nostre poble es duu a terme el Servei d’Intervenció Educativa- SIE, un espai
de suport social i educatiu per treballar hàbits, actituds i habilitats socials d’infants i adolescents
de 8 a 14 anys. Aquest servei es realitza gràcies al Conveni signat amb Càritas i l’Ajuntament de
Verges i, per descomptat, gràcies als voluntaris que el fan possible, perquè sense ells no es podria
fer. És per això que us animem a ser-ne voluntari. Si voleu formar part del voluntariat, podeu trucar
a l’Ajuntament de Verges o bé a Càritas Baix Ter, al telèfon 972 755 790. El SIE es realitza a la Sala
de lectura els dimarts i dijous de dos quarts de 5 a les 7 de la tarda. Es preveu iniciar el servei el
proper dia 8 d’octubre.
Un espai a potenciar és el Taller de Feina de Verges, que té com a objectiu donar suport a la
recerca de feina als que hi participen, per facilitar-los la seva inserció en el món laboral. Té un
programa obert i flexible que s’adapta als usuaris per fomentar la seva autonomia sense afavorirne la dependència del servei. És anual i permanent, coordinat des de l’Àrea de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Verges. L’àrea d’actuació és Verges, La Tallada, Garrigoles/Les Olives,
Colomers, Vilopriu i Jafre.
El suport que es fa és tant individual com en grup. Les activitats principals que es realitzen són:
sessions formatives en grup d’orientació laboral; sessions de tutories individuals de seguiment;
formació instrumental bàsica (informàtica, català, tallers diversos); prospecció d’empreses; i
assessorament laboral i de formació ocupacional.
Els usuaris a qui va dirigit aquest taller són persones aturades o persones en actiu interessades
en millorar la seva formació o que vulguin assessorar-se en algun tema laboral.
El servei impartit per la Sra. Laura Rovira, funciona els dijous de dos quarts de 10 del matí a dos
quarts de cinc de la tarda i es realitza a la Sala de Lectura de Verges.
Com a novetat, aquest curs 2015/16 es realitzarà un curs inicial de llengua catalana amb l’objectiu
que els usuaris adquireixin nocions de català que els permetin desenvolupar-se en situacions de
comunicació de la vida quotidiana i, també, en l’àmbit laboral. A la vegada, s’inclouran continguts
culturals que ajudaran a conèixer la societat catalana.
Si us voleu inscriure al Taller de Feina us heu de dirigir a l’Ajuntament en horari d’oficina, on
haureu d’omplir una sol·licitud.

Desitgem que aquesta temporada 2105/16 sigui profitosa per les dues entitats del poble, el CF
Verges i el CB Verges, que tingueu sort i ànims! Animar igualment a tots els esportistes vergelitans
que inicien la temporada esportiva. Podeu consultar els calendaris de partits al web de l’ajuntament,
http://verges.cat.
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CULTURA

VESPRES SOTA EL CAMPANAR I FESTA MAJOR

Fem una valoració molt positiva de totes les
activitats culturals que s’han portat a terme
aquest estiu. D’una banda, hem pogut gaudir
d’uns Vespres sota el Campanar amb molta
afluència de públic i amb la participació de gent
de totes les edats. I d’altra banda, la Comissió
de Festes va treballar incansablement per
organitzar, de nou, la festa d’estiu. Des d’aquí
volem felicitar-los per la gran tasca que realitzen
i, en especial, per haver creat una germanor
tan bonica el divendres del sopar popular, on
tot el poble unit va poder gaudir d’un gran àpat
organitzat per l’Associació la Sopa de Verges i
d’un concert i ball per a joves i grans.

País Petit. Vam fer una crida a la participació de
la gent que hi estigués interessada i, passats
tres mesos, ningú s’ha posat en contacte amb el
nou Ajuntament. Des de l’àrea de Cultura volem
insistir-hi i volem intentar trobar una solució.
Per això convoquem una reunió a la Casa de
Cultura, el proper dijous 22 d’octubre a les 9 del
vespre, amb un únic tema: el futur de la revista
País Petit. Us animem a tots a assistir-hi i a
trobar plegats una bona solució.

CLUB DE LECTURA

Ja s’ha iniciat una nova temporada del Club de
Lectura. Les sessions es portaran a terme a la
sala de lectura els propers dies 20 d’octubre,
17 de novembre, 15 de desembre, 19 de
També volem aprofitar per felicitar totes les gener, 16 de febrer, 15 de març, 19 d’abril,
persones que van treballar per engalanar els 17 de maig i 14 de juny a dos quarts de 9 del
seus carrers. Realment és fantàstic veure com vespre. Totes aquelles persones que en vulguin
els veïns i veïnes es mobilitzen i surten al carrer rebre informació o estiguin interessades en
els dies previs a la festa per engalanar-lo. Però participar-hi, poden posar-se en contacte amb
encara és més fantàstic veure la comunió i la l’Andreu Pérez, enviant-li un correu electrònic a
pinya que es forma entre ells, fent que qualsevol quintusennius@gmail.com.
excusa sigui bona per fer-la petar, somriure i fer
El llistat dels propers llibres és:
un bon sopar.
Del que no podem estar gens satisfets és dels 20 oct.: La Quarta Paret, Sorj Chaladon.
desperfectes, aldarulls i actes vandàlics que es 17 nov: Entrades Exhaurides, Mercè Sahurina
van tornar a ocasionar durant la festa. Malgrat 15 des: Cròniques Italianes, Sthendal
haver pres diferents mesures i haver-nos reunit 19 gen: Gran Cabaret, David Grossman
els dies previs amb els Mossos d’Esquadra, una 16 feb: Reparar els vius, Maylis de Keragal
sèrie de persones es van dedicar a trencar els 15 març: Un gir decisiu, Andrea Camallieri
retrovisors de diferents vehicles, a destrossar
l’engalanament d’alguns carrers i a accedir a
diferents jardins i cases particulars. Des d’aquí XERRADES SOBRE EL COMPORTAMENT HUMÀ I
volem lamentar els fets ocorreguts, demanar D’ALTRES
disculpes als afectats i agafar el compromís de Hem iniciat converses amb el doctor Josep
seguir treballant intensament perquè no torni a Maria Ferrer per continuar amb les xerrades tan
interessants i exitoses que s’havien organitzat fa
passar mai més.
uns anys. A la vegada, també estem treballant
EL PAÍS PETIT
per fer d’altres conferències de temàtica diferent.
En l’anterior butlletí municipal us parlàvem que la
intenció del nou Equip de Govern era la d’intentar La intenció és establir una nova programació de
crear un nou consell de redacció per la revista xerrades que s’iniciarien el proper 2016.
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ASSOCIACIONS

L’Ajuntament de Verges va cedir una de les
sales de Can Punton a l’Associació la Sopa
de Verges, amb la intenció que hi poguessin
guardar la gran quantitat d’estris i material del
què disposen. El passat mes de juliol es va
fer una jornada de treball per tal d’adequar el
magatzem i deixar-lo en bones condicions. Es
van fer tasques de neteja i pintura.

SALA DE LECTURA

La sala de lectura ja està en funcionament. De
moment, en fan ús l’Institut - Escola (algunes
hores del seu horari escolar), el Servei
d’Intervenció Educativa, el Taller de Feina i el
Club de Lectura. Però com ja vam explicar en
l’anterior Butlletí Municipal, la intenció del nou
consistori és obrir la sala de lectura al poble.
Així doncs, aprofitem per tornar a fer una crida
a aquelles persones que estiguin disposades
A la vegada, volem aprofitar per informar que a dedicar unes hores del seu temps lliure a
el proper diumenge 8 de novembre l’Associació la gestió de la sala de lectura. Si algú hi està
la Sopa de Verges participarà a la Trobada de interessat/da que es posi en contacte amb
Ranxos de Ponts (La Noguera).
qualsevol membre de l’equip de govern i
d’aquesta manera començarem a treballar pel
En un temps immediat, volem dotar els baixos futur de la sala.
del Pavelló Municipal de diferents magatzems
per tal que la Comissió de Festes, l’Associació Per altra banda, volem agrair a totes aquelles
de teatre Pengim-Penjam i el Casal d’Estiu hi persones que d’alguna manera o altra ens
puguin guardar tot el seu material que a hores heu fet arribar material i llibres. No deixeu de
d’ara tenen guardat a diferents espais.
donar veus a amics i familiars, perquè entre
tots aconseguirem dotar la sala del material
BÚSTIA DE SUGGERIMENTS
necessari per fer-ne un espai de trobada
Estem molt contents de les diferents dels veïns, que faciliti l’accés a la informació,
aportacions que es van fer en poc més d’un l’intercanvi d’idees i on la lectura sigui l’eix de
mes a la bústia de suggeriments que hi havia a les múltiples activitats que s’hi desenvolupin.
la plaça Major. És per aquest motiu que hi volem
donar continuïtat i hem situat una nova bústia Com que volem que us familiaritzeu amb la
al mateix edifici de l’Ajuntament. Esperem que sala de lectura, hem decidit organitzar una
us hi adreceu i ens aporteu totes les propostes, jornada de portes obertes el proper dissabte
inquietuds, queixes i opinions que pugueu tenir. 31 d’octubre a les 11 del matí. Hi esteu tots
No oblideu de posar-hi un nom de contacte per convidats.
poder-vos donar una resposta.

IMPORTANT!

El proper dijous 29 d’octubre a les 9 del vespre tindrà lloc a la Casa de Cultura una reunió
per a totes aquelles persones que estiguin interessades a col·laborar i participar a la
Comissió de Cultura.
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JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS

ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN
30 de juliol del 2015
- S’aproven els padrons fiscals de l’IBI urbana i IBI
rústica per a l’any 2015.
- Es contracta al senyor Lluís Furió Sagué, pel
termini d’un any, per prestar els serveis de cap
de brigada de l’Ajuntament de Verges, amb una
jornada laboral de 37,50 hores setmanals.
- Es renova a la senyora Fátima Daraaoui com a
personal de neteja amb una jornada laboral de 37,5
hores setmanals del 17 d’agost del 2015 al 30 de
juny del 2016, en règim laboral temporal.
- Es renova a la senyora Ana Caballero Gálvez com
a personal de neteja amb una jornada laboral de
37,5 hores setmanals del 17 d’agost del 2015 al 30
de juny del 2016, en règim laboral temporal.

27 d’agost del 2015
- Es contracta a l’empresa Josep Pont, SL, pel termini
d’un any (període agost 2015 a agost 2016) per la
desratització del municipi, control de cuques i rates
de l’Institut, control de mosquits dels embornals i
desaigües del municipi i control de cuques i rates
de l’IE Francesc Cambó i la Llar d’Infants per un
import anual 2.769,71 més IVA.
- Es contracta a l’empresa Pacisa Fire Service, SL,
pel manteniment anual dels extintors i BIE’s que
ascendeix a la quantia de 493,50 euros més IVA.
- Es contracta a l’empresa RIFER SL, per arreglar
l’esfera que dóna a la rectoria i un martell de la
campana que no funciona per un import de 1.536,70
euros més IVA.
- Es contracta al CET-CO Tramuntana de Palafrugell
(Consell Comarcal del Baix Empordà), per arreglar
millorar les jardineres de la Plaça Major de Verges
per un import de 995,00 euros més IVA i de reforç
de neteja viària dels carrers i urbanitzacions del
municipi de Verges per un import de 295,00 euros
més IVA (mensuals) i per un període que va de
setembre a desembre, ambdós inclosos.
- Es contracta a l’Associació d’Ajuda en Carretera
DYA a Girona, per a 1 ambulància tipus SVB amb
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DEA i dotació (2P) per a la 3a cursa BTT de Verges
per un import de 258,00 euros (servei exempt d’IVA
segons l’article 20 de la Llei 37/1192).
- Es contracta a l’empresa Instal·lacions Verges,
SL per a les millores estructurals al pavelló Pepi
Palomeras per adequar-les a la revisió d’una Eca
per la prevenció i control de la legionel·losi, amb un
cost de 9.103,87 euros.
- Es contracta a l’empresa Excavacions Peraferrer,
SL per adequar la parcel·la del carrer Sr Llach,
que servirà per reubicar els contenidors de rebuig
i selectiva de la zona, per un import de 1.340,00
euros (sense IVA).

24 de setembre del 2015
- Se sol·licita a l’Agència Catalana de l’Aigua, la
neteja de la Riera de la Vall pel seu estat i pel perill
que comporta davant les noves avingudes d’aigua.
- S’aprova l’Annex per a l’exercici 2015, al conveni
de col·laboració entre l’Ajuntament de Verges i
Càritas Diocesana de Girona per al manteniment
del Centre de Distribució d’Aliments (CDA) de
Torroella de Montgrí – Baix Ter referent al compromís
d’atendre les situacions de necessitat alimentàries
de les persones del municipi amb una aportació de
1.952,77 euros per al 2015.
- Es contracta per màxima urgència a la senyora
Samiyah Tijini del 28 de setembre al 31 de desembre
de 2015, amb una jornada laboral de 37,5 hores
setmanals en règim laboral temporal per cobrir la
baixa de la senyora Ana Caballero Gálvez.
- S’aprova inicialment el projecte d’expropiació per
procediment de taxació conjunta del Projecte bàsic
d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament de
Verges elaborat pels serveis tècnics municipals
amb una valoració econòmica total de 48 euros.
- S’aprova l’adhesió a la “Resolución de 16 de
septiembre de 2015, de la Secretaría de Estado de
Administraciones Públicas, por la que se modifica
la de 28 de diciembre de 2012, por la que se dictan
instrucciones sobre jornada y horarios de trabajo del
personal al servicio de la Administración General
del Estado y sus organismos públicos” publicada al
BOE el passat 19 de setembre.
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ACORDS DEL PLE MUNICIPAL
Ple ordinari del 30 de juliol del 2015
- S’aprova inicialment el projecte executiu de les
obres d’ampliació i millora de la xarxa de sanejament
de Veges, fase 3 redactat per BTF enginyers SCCP,
i que té un pressupost d’execució per contracta de
343.926,91 euros, (IVA inclòs).
- Es proposa en concepte de festes laborals de
caràcter local per l’any 2016, els següents dies:
Dimarts de Carnaval (9 de febrer) i Dijous Sant (24
de març)
- S’aprova definitivament els estats i comptes
anuals corresponents a l’exercici 2014

Ple ordinari del 24 de setembre del 2015
- S’aprova definitivament el plànol de delimitació
forestal, segons el que estableix la Llei 5/2003.
- S’aprova l’adhesió al conveni marc per col·laborar
en matèria de transparència, accés a la informació
pública i bon govern (Xarxa de Governs transparents
de Catalunya).
- S’aprova la bonificació del 95% sol·licitada pel
Departament d’Ensenyament, sobre l’Impost
de Instal·lacions, Construccions i Obres de la
llicència 30/2015 de 26/06/2015, passant a un
import de 428,80 € corresponent a l’impost sobre
construccions, instal·lacions i obres de l’expedient
a nom dels Serveis Territorials a Girona del
Departament d’Ensenyament.
- S’aprova de la moció de suport a l’acollida de
població refugiada víctima dels conflictes armats a
la mediterrània.
- S’aprova provisionalment la modificació de les
següents ordenances fiscals que regiran a partir de
l’1 de gener de 2016:
A) Ordenança fiscal número 1, reguladora de
l’impost de béns immobles.
Es modifica el tipus de gravamen que passa del
0,64 al 0,71
B) A l’ordenança número 3 reguladora de l’impost
de vehicles de tracció mecànica, s’estableixen
noves bonificacions:
Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de
l’impost:
- Els titulars de vehicles que demostrin haver

incorporat un catalitzador al seu automòbil per tal
de poder utilitzar gasolina sense plom, sempre que
els automòbils no el portin incorporat de sèrie i ho
demostrin amb la fitxa tècnica del vehicle.
- Tots els titulars de vehicles que tenint aire
condicionat amb CFC el retirin o el canviïn per un
altre sistema sense CFC.
Gaudiran d’una bonificació del 40% de la quota de
l’impost:
- Els titulars de vehicles híbrids que combinen els
motors elèctrics i els motors de combustió interna,
així com els que combinin qualsevol combustible
amb GLP.
Gaudiran d’una bonificació del 75% de la quota de
l’impost:
- Els titulars de vehicles elèctrics.
C) Ordenança fiscal número 8, reguladora de la
taxa de cementiri municipal.
A l’article 6. Quota tributària dirà:
TAXA DE TRAMITACIÓ

Transmissió per qualssevol tipus

36,00 €

Expedició títol

25,00 €

Trasllat restes

30,00 €

D) Ordenança fiscal núm. 10, reguladora de la taxa
del servei municipal de recollida d’escombraries.
A l’article 6. Base imposable i quota tributària dirà:

Consultoris

120,00€

- S’aprova la modificació de crèdit en el pressupost
del 2015 amb expedient 2/2015.
- S’aprova la substitució del préstec a llarg termini
formalitzat amb Banc de Bilbao Vizcaya Argentaria
en data 22 de desembre de 2011,sense modificar
la durada del contracte, de la que resultaria que
l’operació resultant presentarà les següents
condicions:

Import del préstec
Durada
Tipus d’nterès

286.000,00 €
Fins al 31 de desembre
de 2021
EURIBOR trimestral +2
% sense arrodoniments
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
Ja som al mes d’octubre.
Ja fa més de 100 dies que
estem al l’equip de govern de
l’Ajuntament de Verges. Això,
segons la lectura tradicional
de la sociologia política, vol dir
que ja podem començar a ferne valoracions crítiques. Volem ser els primers de
fer-ho.
Estem molt contents de la gestió de les petites
coses que hem pogut anar implementant. Són
petites coses que estem convençuts que poden
suposar grans canvis. Tenim tot un butlletí per
poder-ho explicar i així ho hem intentat.
Malgrat que estem molts contents de la nostra
tasca, volem ser crítics amb nosaltres mateixos i
exposar les coses que encara no hem aconseguit
desenvolupar.
No hem pogut aconseguir satisfer als altres
grups que formen part del Ple Municipal, perquè
malgrat proposar-los des del primer dia de formar
govern conjuntament, encara ens expressen la
seva sensació que no poden participar prou de
les decisions de l’Ajuntament. Sembla que no
n’hi ha prou en convocar-los més sovint que mai
a les Juntes de Portaveus o al Plens Municipals.
Ho acceptem i estem disposats a proposar espais
de reflexió i de trobada. Res ens hi obliga, però
estarem encantats de proposar-ho.
Benvolguts,
Han passat pocs mesos des de
la constitució del nou govern
municipal. Des del grup Sumem
per Verges-CDC entenem que per
la complexitat que requereix governar un municipi
és imprescindible un temps per tal que el nou
alcalde i els nous regidors es posin al dia dels afers
pendents així com d’entendre el funcionament de
les administracions públiques. És per això que vam
prendre la decisió de no “destorbar” i si més no ,
posar-nos al servei del nou equip de govern pel què
fes falta.
En aquest temps s’han celebrat tres plens municipals.
Seguint el nostre compromís de fer una oposició
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No hem pogut desenvolupar en la seva totalitat
la nostra proposta de participació que proposem
per aquesta legislatura. Tenim clar que aquest és
un projecte de legislatura (4 anys), però és veritat
que durant aquestes primers cent dies no hem
aconseguit engrescar prou a la gent amb el tema
de la participació. Continuarem treballant-hi.
No hem aconseguit ser tan àgils com voldríem
a l’hora de respondre diferents demandes de
particulars, d’entitats o d’associacions. Això no vol
dir que ens n’oblidem, ni molt menys. Però intentem
gestionar els recursos que tenim en funció de les
urgències que sorgeixen i això, a vegades, fa que
l’Ajuntament vagi més lent. Però no deixeu mai
d’insistir si l’Ajuntament no us ha resolt qualsevol
cosa a la que us ha donat la seva paraula. Som un
poble petit i la nostra capacitat, sovint, ens queda
petita.
Per acabar, volem fer públic el nostre agraïment als
altres grups del consistori. Gràcies per les vostres
opinions, sigui quin sigui el canal que utilitzeu.
Gràcies per donar suport a la gran majoria de
propostes que es porten a votació al Ple Municipal.
I gràcies, també, per exigir-nos que busquem més
espais per poder participar.

JUNTS FEM POBLE - CUP

lleial i constructiva, hem aprofitat aquests plens per
informar-nos de les actuacions dutes a terme per
l’equip municipal, així com de donar el nostre punt
de vista sobre decisions i aportar idees.
Tal com ens vam comprometre, amb els temes
essencials pel bon funcionament del poble sempre
ens trobaran amb una actitud positiva. Així doncs
vam votar a favor del Projecte d’Ampliació i Millora
de la Xarxa de Sanejament Fase 3, projecte heretat
de l’antic consistori i que entenem bàsic per arribar
a aconseguir que deixem d’abocar les aigües negres
al Rec del Molí. Hem de dir que en totes les votacions
produïdes fins ara en els plens sempre hem emès
vot afirmatiu. Volem valorar molt positivament
l’aprovació de la Moció de Suport a l’Acollida de la
Població Refugiada Víctima dels Conflictes Armats a
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la Mediterrània, que obliga a l’ajuntament a posar-se
al dia i treballar a fons per donar resposta a aquest
drama humanitari. Entenem però que circumscriure
aquestes mesures només a un tipus de migrats i no
als dits “econòmics” és crear categories que pensem
que, amb el temps, hem d’anar eliminant.
En el que no podem estar massa satisfets és en la
comunicació entre l’equip de govern i el nostre equip
municipal. És ben cert que fins ara les relacions
han estat cordials, com sempre esperem que sigui,
i que en l’últim ple l’equip de govern va acceptar
dues propostes del nostre grup en referència a les
ordenances fiscals. L’una, proposada en el nostre
programa electoral, sobre la bonificació de la taxa
municipal per implantació d’un nou negoci. El govern
municipal es va comprometre a portar la proposta en
el proper ple. L’altra, sobre la bonificació de l’impost
de vehicles de tracció mecànica, incidint més amb el

Hem volgut esperar a fer aquest
escrit l’endemà de les eleccions
al Parlament de Catalunya, la
nostra confiança era total en
l’èxit que seria per a Junts Pel
Sí però sempre quedava el
temor de veure com responien
altres comarques. Estem molt satisfets de l’alta
participació de vot que hi ha hagut en general
però sobretot a Verges que ha estat del 87,3%. La
majoria de vots obtinguts per part de Junts pel Sí
ens fa molt feliços com a part integrant d’aquesta
candidatura.
Això no fa més que demostrar que es pot treballar
conjuntament ja sigui a nivell nacional com a nivell
local sempre que hi hagi una bona predisposició.
Aquestes eleccions eren molt importants per tirar
endavant una nova etapa a Catalunya.
Queden moltes reunions, acords i per tant molta
feina a fer. El primer pas i pel qual hem votat és
la independència, alhora que s’ha de construir el
nostre país. No ens ho posaran ni posarem fàcil,
segur que hi haurà molts entrebancs però no
podem perdre ni les ganes ni la il·lusió.
Des d’ERC a nivell comarcal es farà sentir la nostra
veu. Coneixem el territori, les problemàtiques que
pugui tenir, coneixem la gent i per tant podem fer
arribar les nostres necessitats a nivell nacional

foment de vehicles poc contaminants que en bona
part ja es va aprovar en el ple i que manca un estudi
més profund per implementar mesures encara més
efectives.
Tot i això, des de la constitució del nou govern
municipal, a banda dels plens i les comissions
informatives fetes sobre aquests, no hi ha hagut cap
trobada ni reunió per parlar de projectes, idees… El
nostre grup, i donant per bona la voluntat del nou
govern municipal de fer de la participació el punt
principal del seu nou projecte, està en disposició
de col·laborar al màxim. Així ho vam fer saber en
el passat ple i la resposta va ser que estudiarien de
quina manera podem treballar tots plegats. Esperem
una proposta en les que els dos grups ens sentim
còmodes.
			

Sumem per Verges - CDC

però tota la societat té un paper important davant
aquesta fita.
No volem deixar de mencionar la Festa Major del
Roser, una festa molt important per als vergelitans.
Cal donar les gràcies a tots els membres de la
Comissió de Festes per la gran feina que fan durant
tot l’any per preparar actes on tothom pugui gaudir.
Però ara que estem en procés de construir un nou
país caldria fer una gran reflexió sobre alguns actes
desagradables. Durant tot l’any un munt de veïns
del poble treballen per aconseguir uns carrers
bonics. Podem veure gent gran amb els més petits
treballant al carrer, oblidant-nos dels mòbils, de
les discussions, o l’opció política de cadascun
i per tant no podem permetre que “persones”
alguns del mateix poble, facin que aquella il·lusió
es converteixi en desànim i faci desaparèixer les
ganes de fer-ho. Volem un país independent, molt
millor i s’ha de treballar des de la base ensenyant
als més petits respecte per les coses al·lienes i
com no fent polítiques on divertir-se no signifiqui
igual que la paraula alcohol i destrosses. En boca
de tots és el fet que cada vegada són més joves
els consumidors d’alcohol. En general estem
parlant de civisme una matèria que hauria de ser
obligatòria a cada llar i a les escoles, segur que
d’aquesta manera conservaríem el poble més net,
més endreçat i com diuen alguns detractors nostres
el poble somriuria més del que somriu ara.
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AGENDA

Què es farà?
OCT. 22

Reunió País Petit
A les 9 del vespre.
Casa de cultura

OCT. 29

Reunió Comissió Cultura

A les 9 del vespre.
Casa de cultura

NOV. 12

Reunió recs i camins

A les 8 del vespre.
Casa de cultura

NOV. 14

III Fòrum de
Recerca del Baix Ter
A les 10 del matí
Sala Polivalent

A les 11 del matí.

OCT. 31

Castanyada

Excursió Cingles de
Tavertet
A les 9 del matí.
Parking camp de futbol
Org: Penya l’Espardenya

DES. 22

Cantada de Nadales

NOV. 26

Plaça Major
Organitza: Institut-Escola

A 2/4 de 9 del vespre

3a Radio Verges 1050FM

Sala de Plens

NOV. 27 i 28

Pavelló de Verges
Organitza: Pengin-Penjam

A les botigues del poble

Cavalcada de Reis

OCT. 31

Portes obertes Sala
de Lectura

DES. 20

Ple Municipal

Gran Recapte

DES. 5

A les 6 de la tarda.
Plaça Major
Organitza: AVI

Manualitats de Nadal

NOV. 8

Plaça Major

A les 4 de la tarda

GEN. 2 i 3

GEN. 5

A les 7 del vespre
Plaça 11 de setembre

GEN. 5 i 6

Festa Major

Excursió Castell de
Montsoriu

DES. 13

La Marató

De Sant Julià i
Santa Basilissa

A les 9 del matí.

A les 9 del matí

TOTS ELS DIMECRES

Parking camp de futbol
Org: Penya l’Espardenya

Plaça Major
Org: Entitats del poble

Dinamització Parc de Salut

Edita:

Ajuntament de Verges

Col·labora:

L’informatiu Butlletí d’Informació Municipal de Verges

a les 3 de la tarda

