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Benvolguts vilatans,
En un dels darrers escrits amb el qual em dirigia a tots
vosaltres des de l’Informatiu, us comentava que l’equip
de govern i els seus treballadors municipals ens esforcem
cada dia per a millorar aspectes que creiem que no
acaben de funcionar al nostre poble. Un d’ells és el del
civisme. Aquesta paraula, que deriva literalment del mot
llatí “civis” i significa “ciutadà”, constitueix el conjunt de
qualitats que permeten als ciutadans viure en una ciutat,
és a dir, viure en una comunitat tot respectant unes
normes de convivència. És evident que no tothom és igual
i que per a uns aquest concepte serà molt important i, per
a d’altres, serà totalment irrellevant. Ja us dic que per a
nosaltres és totalment imprescindible treballar-hi i és per
això que de fa temps estem intentant buscar solucions.

del carrer, on es pot destorbar la correcta mobilitat tant
de vianants com d’altres vehicles que volen circular.

Hem incidit en el tema dels residus; hem fet polítiques
per afavorir el reciclatge; hem iniciat la recollida “porta a
porta” amb els comerços i el “porta a porta” dels trastos
de cada mes; hem fet campanyes a favor del civisme; hem
posat rètols d’informació per a la gent que té animals
domèstics; etc. És cert que hem anat fent coses, però
també és cert que falta molta feina per fer. Però tal i com
us comentava a l’escrit anterior, no ho podem fer sols.
Cal una major conscienciació de tots plegats per agafar
el compromís tant individual com col·lectiu i fer-nos
responsables de tenir una vila acollidora i neta.

És per això que la Comissió Participativa de Circulació,
(que com totes, està oberta a tothom qui vulgui col·laborarhi) sota l’assessorament d’un tècnic especialista i el Servei
Català de Trànsit, hem treballat una nova senyalització i
circulació que veureu a l’interior de l’Informatiu. L’hem
treballat i l’hem informat posteriorment a la Comissió de
Comerciants, amb qui ens anem reunint periòdicament.
És evident que costarà adaptar-nos als canvis, però
pensem que amb el temps tothom hi sortirà guanyant.
Us demano, si us plau, paciència i col·laboració.

Per altra banda, els cotxes mal aparcats en voreres o
obstruint els carrers i els carrils de circulació esdevenen,
a més d’un factor de risc i un problema per a les
persones amb mobilitat reduïda, un impacte visual i
acústic que desordena i afecta negativament al nostre
poble. Era totalment necessari, doncs, l’elaboració d’una
nova senyalització i circulació a l’interior del poble, que
contemplés i cerqués solucions a aquests problemes
quotidians, i que oferís al veí, al comerciant i als clients
o visitants del municipi una alternativa a les dificultats
d’aparcament i de circulació.

Vull acabar aquest escrit dedicant unes paraules a una
persona que portava molts anys treballant a l’Ajuntament
i que fa pocs dies ha començat a gaudir d’una merescuda
jubilació. Gràcies, Puri, per tots aquests anys de treball i
per haver estat sempre allà on et necessitàvem. Gràcies de
tot cor, de part de tots els alcaldes, alcaldesses, regidors
i regidores que hem anat passant a l’Ajuntament. Sigues
Lligat amb tot això, un dels temes que ens preocupava molt feliç, viu intensament el dia a dia i que tinguis molta
molt i que ens hem vist obligats a treballar-lo és el de sort.
la circulació i senyalització viària. La situació de la
senyalització, el trànsit i els aparcaments al nucli de
Verges constitueix, des de fa un cert temps, un dels
Ignasi Sabater i Poch
Alcalde de Verges
problemes bàsics de la nostra vida quotidiana.
I vull demanar a tothom que si mai assistiu o us
assabenteu d’una mala pràctica a Verges, aviseu de
seguida a l’Ajuntament mitjançant trucada telefònica o
bé un correu electrònic, perquè si no ho fem entre tots no
ens en sortirem.

Aquest problema s’ha agreujat els darrers anys
bàsicament perquè som una vila socialment molt activa,
perquè tenim la sort de gaudir de diferents comerços, bars
i restaurants, perquè s’ha incrementat l’oferta educativa i
esportiva, per l’augment diari de la circulació en general
però, sobretot, pel mal hàbit d’estacionar a qualsevol lloc

2

20 de MAIG
Recollida material per
refugiats.
Del 6 al 8 de MAIG
Fira “Expovacaciones”.

Per primera vegada, Verges i La
Processó de Verges, va estar
present a la fira Expovacaciones
que es va celebrar a Bilbao.

Es va fer una recollida de
material esportiu per al camp de
refugiats d’Idomeni.

3 de JUNY

Neteja de la zona dels
horts.

22 de MAIG

Dia de la Gent Gran.

14 de MAIG
Ruta “Víctor Català”.

En motiu del 50 aniversari de la
mort de Caterina Albert, es va
celebrar la XII Visita a Masos
amb la visita als Masos de Víctor
Català. Entre ells, vam visitar
Can Punton.

la crònica

Es va celebrar el dia de la gent
gran amb un acte solemne a
l’església, una gran obra de
teatre que els alumnes de
l’Institut-Escola van dedicar a la
gent gran i un fantàstic pica-pica.
A la tarda, la festa acabava amb
un gran ball al Pavelló Municipal.

Aprofitant les tasques de neteja
del rec del Molí i les obres del
rec de l’Estany, es va netejar
tot l’accés a la zona d’horts
que va des de can Felip fins
a darrera l’escola. Podeu
visualitzar el resultat visitant a
l’enllaç
https://www.facebook.
c o m / A j u n t a m e n t .V e r g e s /
videos/1088072511253814/

11 i 12 de JUNY

Fira i festa de les
Labors de Verges.

16 de MAIG

Neteja del Rec del Molí.

2 de JUNY

Xerrada “Esclaus del
demà: La Procrastinació”

Aprofitant
les
obres
de
sanejament, es va decidir fer una
neteja a fons del rec del Molí. La
tasca no va ser fàcil, però creiem
que era del tot necessària.
La neteja ens va permetre
veure l’espai patrimonial que
normalment ocupa l’aigua del
rec: el sota molí, la turbina i els
diferents passos de l’aigua.

Dins del cicle de xerrades“Diàlegs
sobre el comportament humà”,
a càrrec del Dr. Farré Martí i
l’Helena Domínguez-Cagnon de
l’Hospital Universitari Dexeus.
L’estudi es basava en enquestes
fetes als alumnes de l’InstitutEscola i a famílies vergelitanes.

3 i 4 de JUNY

Gran Recapte
d’Aliments a Verges.

Un esdeveniment que es celebra
a tot el país i serveix per recollir
aliments pel Banc d’Aliments.

En motiu del 10è aniversari, la
fira es va ampliar a dos dies,
celebrant així tot un cap de
setmana amb un munt d’actes
relacionades amb les labors.

12 de JUNY

El riu Ter en caiac.

S’organitzà una activitat de
descoberta del riu Ter amb caiac,
en el marc del projecte “Salut i
Natura a la Vora del Ter”, fruit
d’un conveni entre el Consorci
del Ter i Dipsalut.

Número 5. Estiu-Tardor 2016
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15 de JUNY

26 de JUNY

Els alumnes de l’IE Francesc
Cambó de Verges van gaudir
del seu merescut 3r premi del
Concurs Tísner de creació de
jocs de català.

Els resultats van ser els següents:
Participació: 581 (70%)
CDC 218
ERC 210
ECP 59
PSC 31
PP 25
C’S 18
PACMA 8
GRUPO VERDE 1
BLANCS 10
NULS 1

Recollida premi del
Concurs Tísner.

17 de JUNY

Festa del Club Bàsquet
Verges.

Eleccions al Congrés
dels Diputats.

30 de JUNY

Concert Sara Terraza i
Aleix Cansell.
Al Pavelló Municipal, es va
celebrar la festa de cloenda de
la temporada 2015-2016 del
Club Bàsquet Verges. Volem
felicitar a totes les categories del
CB Verges per tot aquest any
d’esforços i aprenentatge, i els
desitgem molta sort en la nova
temporada.

19 de JUNY

Descarregada
d’Antiguitats.

Rebuda de la Flama del
Canigó.

La nit de la revetlla de Sant Joan,
va tenir lloc a l’Ajuntament de
Verges, la tradicional rebuda de
la Flama del Canigó, símbol de
germanor entre els territoris de
parla catalana.
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A la Sala Polivalent, hi hagué una
xerrada de la Ton Gallart amb el
tema: “Aprendre a fer servir el
poder de la nostra ment per crear
salut i felicitat”.

15 de JULIOL

4 d’AGOST

Porta a porta de
trastos.

Concert de la cantautora Anaïs
Vila, que ens presentà el seu nou
disc “ENTRE ELS DITS”.

17 de JULIOL

7 de JULIOL

Primer passi de Cinema a la
Fresca amb La família “Bélier”.

Audició musical.

Tastem el món.

10 de JULIOL
Concert Coral
Vergelitana.

Es celebrà per primera vegada
el TASTEM EL MÓN, una festa
dedicada a les diferents cultures
i tradicions culinàries que
conviuen a Verges.

Del 12 al 28 d’AGOST
Primera Quinzena del
voluntariat.

6 d’AGOST

Contacontes, zumba i
festa de l’escuma.

S’organitzà la quinzena del
voluntariat per a la llar d’infants,
per fer tasques de conservació i
manteniment.

19 d’AGOST

23 de JULIOL

Ter Bike Experience.

Es celebrà la 4a Ter Bike
Experience, que passava per
Verges, tota una experiència
esportiva que consisteix en
completar en una jornada tota la
ruta que segueix el riu Ter.

Entrà en funcionament el nou
servei porta a porta de recollida
de trastos, que es porta a terme
cada primer dijous de mes.

9a audició musical, a l’església
parroquial, dels fantàstics músics
de Verges i rodalies dirigida per
la Cristina Ferrer.

9 de JULIOL
Inauguració de la nova edició
de Vespres sota el Campanar
amb un concert a càrrec de Sara
Terraza i Aleix Cansell.

Segon passi de cinema a la
fresca amb “Ocho apellidos
catalanes”.

Concert Anaïs Vila.

Inici Casals i Campus.

S’iniciaren els casals de lleure,
el campus jove i el campus de
l’Empordanet.

la crònica
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4 de JULIOL

Cinema a la Fresca.

Es va celebrar la 2a Descarregada
Internacional
d’Antiguitats,
organitzada per l’Encant de
l’Empordà.

23 de JUNY

la crònica

Concert Sommeliers.
Contacontes amb la Ton Gallart
i tot seguit, Zumba i Festa de
l’Escuma per a petits i grans.
Gran afluència de públic en un
dels actes que ja és tradicional
dels estius vergelitans.

7 d’AGOST

“La Baixada” del Ter en
caiac.

Concert amb el grup Sommeliers,
que presentaren el disc QUINZE
D’ABRIL.

19 d’AGOST

“Verges 1050+7”.

29 de JULIOL

L’artista Convidat.

1 de JULIOL

Xerrada de la Ton Gallart.

Concert de la Coral Vergelitana a
l’església parroquial amb un gran
èxit d’assistència.

Concert del grup L’Artista
Convidat, que presentà el disc
NOM.

Es celebrà, un any més, “LA
BAIXADA” pel Ter en caiac. Els
assistents van poder gaudir d’un
bon esmorzar, una ruta per la
flora i fauna del riu i un gran dinar
al parc del riu.

11 d’AGOST

Es celebra la tradicional visita
guiada “Verges 1050+7”, a càrrec
de l’historiador Salvador Vega,
en Josep Cots i la Màriam Serrà.

Cinema a la Fresca.
Número 5. Estiu-Tardor 2016
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7, 8 i 9 de SETEMBRE

11 de SETEMBRE

“Vespres amb història”. Cicle
de cinema per preparar la
diada Nacional de Catalunya.
“Companys, procés de Catalunya”,
“Salvador” i “Fènix 1123”.

Acte institucional de la diada a
l’Ajuntament de Verges. Enguany,
el manifest anà a càrrec de la
Kènia Garcia.

Vespres amb història.

2 de SETEMBRE

Conferència Rebost
Saludable.

10 de SETEMBRE

Havaneres i Estelada
d’espelmes.

Conferència amb el títol “Rebost
saludable. Recepte per a tota
la família”, amb la infermera,
psiconeuroimmunòloga i coach
sanitària Olga Esparch.

Reunió informativa llar
d’infants.

L’empresa El Gebre explicà les
novetats de la llar d’infants.

la crònica

Tradicional cantada d’havaneres
amb el grup d’havaneres Voramar.
Tot seguit, hi hagué la tradicional
encesa de l’estelada d’espelmes
organitzada per l’Assemblea
Vergelitana per la Independència.

Acte Diada Nacional.

16 a 18 de SETEMBRE
Festa del Roser.

La Llar d’Infants les Bombolles és municipal i la
seva gestió, com tots sabeu, és externalitzada a una
empresa o entitat que s’ha presentat a un concurs
públic i la durada d’aquesta concessió és limitada
per contracte. Enguany, pel curs que ara encetem
- 2016/17 -, aquesta concessió es finalitzava i
conseqüentment l’Ajuntament s’ha vist amb la
necessitat i l’obligació d’obrir un nou concurs.
Una altra realitat, igualment important, ens ha obligat
a un esforç afegit. Durant els darrers anys els nens i
nenes que han necessitat aquest servei ha davallat
notablement i el suport econòmic de la Generalitat
de Catalunya s’ha anat reduint.
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L’acompanyament i suport del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya ha
estat bàsic en tot aquest procés.

PARTICIPACIÓ I VOLUNTARIAT PER A
MILLORAR LES INSTAL·LACIONS DE LES
BOMBOLLES

S’han presentat tres projectes diferents i tots ells
interessants, el guanyador dels quals ha estat
el de l’Associació El Gebre que serà l’entitat que
gestionarà la Llar d’Infants durant el proper curs.

Com ja hem anat repetint des de la presentació de la
proposta de Junts Fem Poble –CUP, la participació
ha de ser un pal de paller de la nostra gestió. De
fet, treballem per posar a debat i aprovació el Pla de
Participació de Verges en els propers mesos.

Per avaluar els projectes, s’ha constituït una comissió
experta amb dues persones que formen part del
cos de mestres del Departament d’Ensenyament i
amb experiència en equips de direcció, que els han
valorat detalladament. Les seves conclusions han
donat la puntuació final.
Hem celebrat la Festa del Roser
amb tres dies intensos, plens
d’actes per a totes les edats i amb
una gran germanor. Felicitem de
nou, a tots els veïns que ajuden fer
més lluïda la festa i engalanen els
carrers d’una manera totalment
espectacular.

EDUCACIÓ I PARTICIPACIÓ

NOVA GESTIÓ DE LA LLAR D’INFANTS
LES BOMBOLLES

L’informatiu

Això ha suposat que s’hagi mantingut, amb una
aportació molt significativa del pressupost municipal,
una Llar d’Infants que tenia una previsió màxima de
30 nens i nenes però que en realitat només donava
servei a uns 15/18.

Així doncs, comencem una nova etapa amb
la mateixa il·lusió que s’ha tingut durant tots
aquests anys de realitat de les Bombolles. Seguir
oferint un servei públic i de qualitat per atendre
els més petits durant els seus primers anys de
socialització i aprenentatge tan importants pel seu
desenvolupament.
No volem acabar aquest escrit sense fer un
agraïment públic a l’Associació Les Bombolles per
la seva dedicació, sensibilitat i bona gestió de la
Llar d’Infants des dels seus inicis. Moltes i moltes
gràcies Montse, Neus i a totes les educadores que
ens han acompanyat durant aquests anys.

Durant aquests mesos, s’han anat fent passes per
promocionar la participació amb la crida i creació de
diferents comissions, però hi ha accions puntuals
que ens omplen d’energia i ens insinuen que estem
a punt. Un exemple molt clar és el voluntariat que
s’ha fet realitat en les accions de millora portades
a terme a les instal·lacions de la Llar d’Infants les
Bombolles.
Aprofitant les últimes setmanes d’agost, s’han fet
millores, bàsicament neteges, pintura i mobiliari,
que s’han realitzat gràcies a persones voluntàries
que ens han ajudat. Bé, no a nosaltres com a grup,
han ajudat i invertit part del seu temps al nostre
poble, a Verges.
Aquestes accions han estat a l’interior de la Llar
d’Infants, però un grup de pares i mares també han
fet un seguit de millores a l’espai del pati.
Moltes gràcies a tothom!

Volem explicar aquest significatiu detall perquè
l’entenem com a imprescindible per entendre l’acció
de l’actual equip de govern en aquest procés. El
nou concurs ha adaptat la necessitat dels recursos
humans a la realitat dels usuaris. Això ha suposat
reduir considerablement la despesa municipal
destinada a la Llar d’Infants però, evidentment,
també ha significat una reducció de la plantilla de
professionals i això sempre és dolorós per a totes
les parts.

Número 5. Estiu-Tardor 2016
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CULTURA

VESPRES SOTA EL CAMPANAR I FESTA
DEL ROSER

Un any més, hem celebrat el cicle dels Vespres sota el
Campanar. Una sèrie d’actes gratuïts, tots ells diversos
i dirigits a tots els públics. Enguany vam iniciar el Tastem
el Món, un acte que pretenia unir i relacionar cultura,
tradició, treball en equip, solidaritat, integració social i
voluntarisme. Estem molt contents de la resposta i la
participació de la gent i volem agrair a tots els veïns i
veïnes que van col·laborar-hi. Esperem que ja sigui un
acte fix en les properes edicions.

OBRES I SERVEIS

TROBADA DE RANXOS

El cap de setmana del 22 i 23 d’octubre es celebrarà
a Verges la V Trobada de Ranxos de Catalunya. Una
trobada que englobarà diferents actes que aniran de
divendres i diumenge i que volem que sigui una festa
del nostre poble, que ens serveixi per gaudir de la
germanor i per ensenyar les nostres tradicions.
Properament sortirà la programació, però ja els podem
informar que juntament amb la trobada, hi haurà
també exposicions, visites guiades, conferències i el ja
tradicional concurs “Glosadors sota el Campanar”, que
es celebrarà el divendres a la nit.

Des de l’àrea d’Obres i Serveis hem continuat fent
feina de poble, que creiem que és del tot necessària
per al bon funcionament del dia a dia.
A finals del mes d’abril, coincidint amb l’inici de les
obres de sanejament, vam decidir fer tasques de
neteja al rec del Molí. Crèiem que era el moment ideal
per portar-ho a terme, ja que una neteja a fons feia
molts i molts anys que no es feia. Al final, aquestes
feines es van allargar tres setmanes, però estem
molt contents amb les tasques de la nostra brigada
municipal i amb els resultats obtinguts.

PROCESSÓ DE VERGES

Volem informar-vos que ja estem treballant en
l’elaboració de la Petita història de la Processó de
Verges, un llibre il·lustrat per la reconeguda dibuixant
Pilarín Bayés i escrit per la Màriam Serrà, a qui li estem
eternament agraïts per la seva col·laboració i per la
feinada que està fent. La intenció és poder-lo presentar
durant la Setmana Santa del 2017.

Fa pocs dies que hem celebrat la festa del Roser, la
nostra festa major d’estiu. Enguany, el actes es van
ubicar en diferents llocs del poble i la veritat és que
tant la Comissió de Festes com l’Ajuntament estem
molt contents de com ha funcionat. Com a novetat, la
nit jove i l’orquestra del diumenge es van celebrar a la
Pista Poliesportiva. Des del consistori vam posar totes
les mesures de vigilància i seguretat possibles, així
com la neteja pertinent. Lamentem si, malgrat aquestes
actuacions, alguns veïns es van veure afectats per
algun tipus d’incident. Prendrem nota i intentarem
millorar-ho.
Un cop gestionades totes les despeses us volem
informar dels números de la Festa Major. Us recordem
que enguany la partida pressupostària va baixar de
50.000 a 40.000€. Amb aquests diners hem gestionat
les dues festes majors, realitzant actes per a tots els
gustos, amb uns ingressos totals de 21.075€ (Festa
major hivern: 8.189€ i Festa major d’estiu: 12.886€).
Des d’aquestes línies volem agrair, altra vegada, la
feina impagable que fan la Comissió de Festes. Gràcies
per tot l’esforç i implicació.

8

TALLER D’ESCRIPTURA CREATIVA PER A
ADULTS

Tothom ha tingut ganes d’escriure almenys una vegada
a la vida. Per immortalitzar situacions viscudes o
relats familiars, o senzillament pel gust d’inventar
històries i contes de ficció. Tots tenim a dins històries
que valen la pena de ser explicades, però… per on
hem de començar? On podem trobar el material?
Quin punt de vista hem d’escollir? Com definim els
personatges? Com fem avançar la trama? Ara tenim
l’oportunitat de participar de forma totalment gratuïta
a un Taller d’escriptura creativa que es realitzarà a la
Sala de Lectura de Verges els propers dimarts 4, 11 i
18 d’octubre. Totes les persones interessades, poden
adreçar-se a l’Ajuntament o al Centre de Visitants i
inscriure’s. Les places són limitades.
El taller d’escriptura creativa serà dirigit per l’escriptor
Albert Forns i en ell, es perdrà la por d’escriure en tres
sessions. Des de l’escriptura autobiogràfica i el dietari
com a font de recursos, passant per la construcció de
personatges, de diàlegs, d’escenes i situacions. Es
treballarà la trama, el punt de vista, el to i el llenguatge
a partir d’estudiar com ho fan els grans escriptors,
analitzant fragments de novel·les actuals, i fent
exercicis setmanalment per tal de construir les nostres
pròpies històries.

L’informatiu
Estava molt deixat, ple de canyes i era una zona de
difícil accés. La nostra idea és recuperar aquestes
zones per a fomentar el passeig i que mica en mica els
horts que actualment estan abandonats, tornin a tenir
vida. Lligat amb això, estem acabant de fer gestions
perquè durant aquest curs escolar, els alumnes de
l’escola puguin disposar d’un o dos horts per treballarhi en hores de classe.
A inicis del mes de juny, vam posar una barana als
esglaons d’accés davant de l’Ajuntament i el consultori
mèdic. Desgraciadament ja hi havíem patit més d’una
caiguda i al final hem volgut posar-hi solució. Era un
una demanda que ens havia fet arribar molta gent.
Durant el mes de juny i juliol, s’han continuat fent
tasques de manteniment als camins de Verges. D’una
banda, es va fer una passada per tenir-los en les
condicions òptimes i, de l’altra, es van desbrossar tots
els marges.

Durant l’última quinzena del mes de maig, vam disposar
dels serveis d’una brigada del Consell Comarcal del
Baix Empordà. Vam planificar molt bé les feines per
treure el màxim rendiment d’aquests cinc dies de
col·laboració. Treballant la idea que ens va fer arribar
el grup Sumem per Verges – CDC, vam iniciar les
obres del cementiri, transformant la zona destinada
a un tanatori i l’ossari (tancats i sense cap mena
d’ús), en nous magatzems per la brigada municipal i
l’Ajuntament de Verges. Així doncs, tindrem una zona
nova que es complementarà amb l’antic escorxador.

A finals del mes de juliol, busquem solucions a la
problemàtica que s’originava al carrer de la Trencada
i la urbanització. És una zona amb molta activitat pel
que fa als vianants; des del jubilats, fins als alumnes
de l’Institut o els jugadors de bàsquet i futbol. I ens
trobàvem que molts vehicles aparcaven damunt les
voreres, impedint totalment el pas dels vianants. Així
doncs, en primer lloc vam habilitar i senyalitzar les
quatres zones d’aparcament (camp de futbol, casal de
jubilats, Institut – Escola i la zona del costat de la pista
poliesportiva) , totes elles properes i accessibles. En
segon lloc, vam posar pilones a tota la vorera d’accés
al Pavelló i zona poliesportiva. Tot això anava ja lligat
amb el pla de reordenació de la circulació que se us
explica en aquest mateix Informatiu.
Continuant amb aquesta acció, vam col·locar bandes
reductores de velocitat als dos carrers verticals de
la urbanització per evitar l’accés de velocitat que hi
havia en aquesta zona.

Pel que fa a jardineria, vam aprofitar la brigada per
desbrossar les zones més necessitades del poble i
recuperar el camí que voreja el rec del Molí amb el
rec de l’Estany, des de can Felip Figueras fins darrera
l’Escola, on tenim l’aparcament públic.

Aprofitem per informar-vos que el proper dijous
6 d’octubre de 9 a 2/4 d’1 del matí, a la Pista
Poliesportiva (C/Tramuntana), hi haurà l’Unitat Mòbil
d’ITV per a Tractors i ciclomotors. Prèviamemtn,
s’haurà de reservar hora al web http://www.citaprevia.
cat o trucant al telèfon 972 49 29 12.
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ATENCIÓ A LES PERSONES, JOVENTUT, LLEURE I ESPORTS
Com ja sabeu, el Serveis Socials estan gestionats des
del Consell Comarcal del Baix Empordà. A principis
d’aquest any han sofert uns canvis organitzatius
ja que altres poblacions del Baix Empordà varen
sol·licitar que els seus Serveis Socials també fossin
gestionats pel Consell Comarcal.

vetllem perquè la qualitat del serveis socials continuï
essent de nivells d’excel·lència com fins ara, i
felicitem als professionals que treballen a Verges,
la Sra. Cinta Mitjana i la Sra. Laura Planella, i les
animem a continuar fent aquesta feina excel·lent
que sovint no és gratificant.

El sector EBAS Petits Municipis ha passat a ser
formada per 7 municipis (Colomers, Fontanilles,
Garrigoles, Pals, La Tallada, Verges i Vilopriu), a
ser-ne 15, amb la incorporació d’Albons, Bellcaire
d’Empordà, Begur, Jafre, Mont-ras, Regencós,
Torrent i Ullà.

També estem en contacte continu amb les
coordinadores d’aquesta EBAS i amb el Consell
Comarcal per valorar i detectar problemes, i així
millorar el servei.

Aquest sector es divideix per zones i en donen
l’atenció 3 equips assistencials: zona de Verges,
zona de Pals i la zona de Begur.
Per tant, el Consell Comarcal s’ha vist obligat a
reestructurar organitzativament el servei sense que
es vegi modificada la qualitat assistencial, i sempre
tenint en compte les ràtios que marca la llei de
professionals segons la població a atendre (per cada
5000 habitants correspon una treballadora social i
per cada 7500 habitants correspon una educadora
social).
Aquesta EBAS Petits Municipis fa 6 mesos que
ha començat el seu recorregut i des del Consell
Comarcal en fan una avaluació continuada per tal
de detectar problemes i assegurar el seu correcte
funcionament amb estàndards de qualitat.
Per descomptat, des de l’Ajuntament de Verges

Seguidament us passem les dades proporcionades
per la Memòria dels Serveis Socials 2015 de Verges.
Persones ateses a Verges:
242 usuaris corresponents a 103 expedients.
Les actuacions són a unitats familiars amb
problemes laborals i de salut, també amb problemes
d’habitatge.
La Memòria dels Serveis Socials 2015 inclou
propostes de millora com: millorar l’espai de visites
dels professionals, xerrades explicatives dels
circuits públics de protecció social i treball en dones
fent un projecte. La millora de l’espai de visites dels
professionals es farà amb les obres d’adequació
de l’accessibilitat a l’Ajuntament de Verges que es
faran properament, i on s’habilitaran dos despatxos
independents amb una petita sala d’espera. Pel que
fa al treball amb dones i les xerrades explicatives,
l’Ajuntament de Verges, conjuntament amb els
Serveis Socials, treballarem per a fer-ho possible.

L’informatiu

TALLER DE FEINA
El Taller de Feina és un servei que dóna l’Ajuntament
de Verges i que es realitza a la Sala de Lectura cada
dijous en horari de 10h a 15h, excepte festius i el
mes d’agost. Durant l’any 2015, aquest servei ha
atès a 59 usuaris, dels quals 38 foren homes i 21
dones. L’assistència regular d’aquest servei és de 10
a 15 usuaris cada dijous.
Estem molt satisfets d’aquest servei ja que és un
recurs propi que té el poble de Verges pel que fa a
la recerca de feina, adequació de currículums, oferta
de cursos en persones aturades, etc. Per accedir al
servei cal una entrevista amb la tècnica Sra. Laura
Rovira que porta el Taller. Aquesta entrevista la
podeu sol·licitar a l’Ajuntament de Verges i/o a través
dels Serveis Socials.

DISPENSARI MUNICIPAL
Dins les millores anuals de material als espais
municipals, s’ha equipat el Dispensari Municipal amb
unes cortines separadores en el despatx del metge
amb l’objectiu d’afavorir la intimitat dels usuaris.
Aquesta va ser una petició feta per part de l’equip de
professionals.

CONVENI CÀRITAS
El passat mes de juliol vàrem renovar el conveni amb
Càritas per la realització del SIE (Servei d’Intervenció
Educativa). Aquest servei ofereix suport social i
educatiu a infants i joves que presenten dificultats en
el seu procés escolar i que viuen en un entorn social i/o
familiar desfavorit. Es tracta d’un recurs complementari
a l’escola en el que treballa els continguts, les actituds
i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés
d’aprenentatge i de socialització. Es compta amb la
participació d’un equip de voluntariat social i el suport
d’un equip de professionals. Aquest nou curs 2016/17
que ara comença, es tornarà a oferir aquest servei i, per
tant, us animem a que us en feu voluntaris. Per ser-ne
només cal que us dirigiu a l’Ajuntament.

VOLUNTARIAT A LA SALA DE LECTURA
Durant aquests mesos s’han fet diverses donacions de
llibres la Sala de Lectura, i la Sra. Irene Vallvé, de forma
voluntària, està catalogant tots aquests llibres. Aquesta
feina s’està fent per a poder obrir aquest equipament
als usuaris. És per això que demanem voluntaris per
ajudar a la Irene. La nostra voluntat és obrir aquest
equipament al poble de Verges, perquè sigui un lloc
d’estudi, lectura, consulta, però ens falten mans per
acabar de fer aquesta tasca.
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Volem agrair a tots aquells veïns que ens han aportat
material, obres literàries, enciclopèdies, diccionaris,
etc. per a la Sala de Lectura. Realment la resposta ha
estat molt bona i us ho volem agrair. Per altra banda,
volem fer un agraïment especial al senyor Jordi Llovet
per haver invertit una gran quantitat econòmica en
obres literàries i haver-les cedit a la Sala de Lectura de
Verges. Esperem que entre tots, en puguem fer un bon
ús ben aviat.

LLEURE
Aquest any el Casal d’Estiu de Verges l’ha organitzat
l’empresa FootGest SC amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Verges, fent la cessió d’espais
municipals on es feien les activitats del Casal. Estem
molt contents de la bona acollida per part de les
famílies que han confiat en portar els seus fills i filles al
Casal de Verges, i també pel fet que s’ha pogut donar
els servei al mes d’agost.
Igualment de satisfets estem amb el Primer Campus
Jove de Verges que ha estat organitzat per l’empresa
Escola Empordà i Edu Repte amb la col·laboració de
l’Ajuntament cedint els espais. Animem a aquest grup
de joves que ens ensenyin el que han après durant
aquests dies de Campus.

Número 5. Estiu-Tardor 2016
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ATENCIÓ A LES PERSONES, JOVENTUT, LLEURE I ESPORTS
També s’ha organitzat un any més, el Campus de futbol
de l’Empordanet.
Des de l’Ajuntament volem agrair i felicitar als nois i
noies que han optat per quedar-se a Verges i confiar en
els serveis que hem ofert. L’any vinent més!

l’àrea d’influència de l’Institut-Escola de Verges. És per
aquest motiu que aquest curs que encetem, el nostre
objectiu serà engegar un local o Punt Jove. Ens agradaria
que en un futur els joves de Verges s’autogestionessin
aquest espai realitzant diferents activitats com tallers,
conferències, xerrades, debats, etc. Us animem a fer-ho
realitat i a participar-hi. Per a fer-ho possible, necessitem
la vostra opinió!
A cada Butlletí Municipal fem una crida perquè
us apunteu a la Comissió de Participació de l’Àrea
d’Atenció a les Persones, Lleure, Joventut i Esports. I no
ens cansarem de fer-ho. Per tant, si voleu col·laborar en
aquesta Comissió només heu d’enviar correu electrònic
a susagna.ribas@verges.cat, o bé trucar a l’Ajuntament.
Sereu molt benvinguts.

ESPORTS

MERCAT MÓN EMPORDÀ

Durant aquests dies, les entitats, clubs esportius i
esportistes en general ja preparen la nova temporada.
Des d’aquí els volem donar molts ànims perquè tinguin
una temporada plena d’èxits. Molta sort i encerts!

Us comuniquem que l’associació Món Empordà deixarà
de fer el mercat mensual del dissabte que portava fent
els darrers anys. Els motius que ens han fet arribar els seus
responsable és que el mercat no acabava de funcionar
a Verges i que vistes les poques vendes, preferien fer-lo
en d’altres indrets que funcionava millor. A partir d’ara,
els dissabtes els podreu trobar al poble de Corçà.

JOVENTUT
El curs passat vam encetar un Projecte de Joves
conjuntament amb Serveis Socials i l’Institut-Escola
de Verges amb la col·laboració de La Caixa i de l’Àrea
de Joventut del Consell Comarcal. El projecte va
consistir en tres tallers: cuina, grafitis i la realització
d’un curtmetratge. Aquests tallers van tenir una bona
acollida entre els joves de Verges i també dels pobles de

Agraïm molt sincerament a la gent de Món Empordà
la seva presència durant tants anys, les delicioses
arrossades i els diferents tallers, sempre estimulants i
interessants, que ens han portat a la plaça Major. A la
vegada, els desitgem molt sort i esperem trobar-nos de
nou en futures accions.

TASTEM EL MÓN – ONCOLLIGA
Aquest any, dins la programació de Vespres sota el Campanar, es va fer una activitat nova: Tastem el Món. Un
dels objectius d’aquesta activitat va ser ensenyar al poble plats tradicionals de les diferents cultures i cuinats
pels mateixos vilatans. Vàrem poder comprovar que en el poble de Verges s’hi integren diferents cultures.
Agraïm a tots els cuiners i cuineres que varen mostrar les seves habilitats amb la cuina i ens feren gaudir de les
seves menges mostrant-nos una petita part del seu país.
Els beneficis econòmics que va generar aquesta activitat, un total de 624,80€, han anat destinats a la Fundació
Oncolliga de Girona. Desitgem que l’any vinent ho puguem tornar a repetir. Guardeu-vos la data: el tercer
dissabte de juliol.
Us animem a participar-hi!
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RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS
Coneixeu prou bé la intenció per implementar
mesures que ens ajudin a augmentar la recollida
selectiva. Hem vist durant aquests últims dies en
què els vilatans us heu adreçat a l’Ajuntament per
desfer-vos dels trastos vells, que encara no utilitzem
suficientment la deixalleria i no optimitzem prou bé
els costos del servei de recollida de residus. Per
aclarir conceptes, volem que quedi molt clar que tots
els objectes que es recullen a la recollida de trastos
van directament a l’abocador per ser incinerats en
el forat. Molts dels residus que hem recollit, no eren
trastos, eren làmpades, olis, mobles, televisors...
Alguns d’aquests residus són altament contaminants
i és per això que no els hem de portar a l’abocador
per ser incinerats.
Aquí teniu un llistat de tots els residus especials que
poden entrar a la deixalleria per a ésser separats per
reciclar les fraccions oportunes i que no es recolliran
en la recollida de trastos.

L’informatiu

Per tot això, hem considerat d’ampliar a partir d’ara
el servei de la deixalleria mòbil, d’un cop cada dos
mesos a 1 cop al mes. Quan tingueu qualsevol
d’aquests residus, els heu de portar a la deixalleria
mòbil. Podreu utilitzar la targeta que us donaran per
tal de reduir la vostra contribució anual de residus.
Aquest any només es podrà aplicar la bonificació al
quart trimestre de cares al 2017. Aquesta targeta la
podeu usar tant a la deixalleria mòbil de Verges com
a la deixalleria de la Bisbal. La deixalleria mòbil té un
cost de 250 €/servei més 64,86 €/tona recollida. És
evident que caldrà la col·laboració de tots plegats.
Volem deixar clar que NO es podran deixar els
residus allà a terra. De ser així, la deixalleria mòbil
no els recollirà. Per intentar minimitzar les molèsties,
hem fet coincidir la recollida de trastos i la deixalleria
mòbil que també vindrà a Verges el primer dijous
de cada mes, a partir del mes d’octubre inclòs. El
primer dia serà el dijous 6 d’octubre de les 11 del
matí a 2/4 de 3 de la tarda a l’aparcament de l’escola.
El funcionament serà el mateix. Les persones que
tinguin trastos hauran de trucar a l’Ajuntament, i
només es recolliran els trastos que no puguin anar a
la deixalleria. Els altres s’hauran de portar allà.
A banda de la recollida de trastos, ja fa un temps que
s’està implementant la recollida del paper i cartró
Porta a Porta als comerços, bars i restaurants del
poble. La resposta està essent molt positiva i des
d’aquí volem agrair a tots la seva col·laboració.
Seguim treballant amb els tècnics del Consell
Comarcal en la gestió de residus. Per determinar
quina és la millor manera d’augmentar el reciclatge
i com implementar-ho a Verges, els hem d’explicar
que hem demanat un estudi, subvencionat per
l’Agència de Residus, per observar la viabilitat del
sistema Porta a Porta a un poble de les nostres
característiques. De seguida que en sapiguem els
resultats, us ho informarem.
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
Ja portem gairebé un any i mig de
legislatura i ens agradaria fer balanç
des del nostre grup Junts fem Poble
– CUP. La veritat és que han estat
uns mesos que els hem viscut amb
màxima intensitat i en els que ens hi
hem implicat tots, des del primer a
l’últim.

Des de bon principi hem tingut clar que cada lloc de
treball i servei contractat per l’ajuntament ha de tenir unes
garanties mínimes, valorades per professionals específics
i externs a l’ajuntament. És així com ho hem fet amb el nou
personal de neteja contractat i el concurs de la nova gestió
de la llar d’infants.

També hem aplicat una nova ubicació dels contenidors i
continuem treballant amb la neteja d’aquests espais, i hem
Durant els primers mesos del nostre primer any de fet un constant manteniment de les zones verdes de la vila.
govern, molts vàrem haver d’aprendre del funcionament
d’un ajuntament. Malgrat que alguns ja tenien alguna que Des de bon principi hem mantingut un constant diàleg
altra experiència en governs locals, la majoria vam anar amb els comerciants, amb qui ens reunim periòdicament.
coneixent el funcionament, els temes de cada una de les També hem intentat buscar punts de trobada amb les
regidories i ens vam adaptar a la nova situació, gràcies en diferents entitats i associacions, així com amb els regants,
dels que esperem poder-los implicar en breu de manera
gran part a l’ajuda dels treballadors de l’ajuntament.
activa. Com sabeu, tenim una cura especial pel que fa
El nou equip de govern va heretar tres projectes que ja als temes relatius a l’aigua. És per això que participem
estaven aprovats de l’antiga legislatura i els vam tirar activament en les reunions del CUA Baix Ter i el Consorci
endavant perquè crèiem que tots tres eren realment del Ter, intentant defensar una nova política de l’aigua.
necessaris per al nostre poble: la tercera fase de les
obres de sanejament, les obres de condicionament per Des de la Comissió de Lleure s’ha aconseguit crear un nou
l’accessibilitat a l’Ajuntament i els treballs de conservació Casal d’Estiu per a petits i grans, i també hem aconseguit
del rec de l’Estany, una molt bona acció que ens va fer que els joves tinguin alguna activitat per fer durant el
decidir a netejar posteriorment les vores dels recs per fer- període de vacances: el Campus Jove. Estem treballant
per tenir un Espai Jove on els joves de Verges puguin fer
ne una zona de passeig i d’accés fàcil als horts.
diferents activitats al llarg de l’any.
Alguns dels temes que de bon principi vam pensar que
necessitaven un replantejament i que vam afrontar de Com hem dit sempre, treballem per la independència del
manera decidida, van ser els de la licitació de la gestió de nostre país des del municipalisme. Ho hem dit i ho hem
la llar d’infants municipal i la situació en què es trobava la demostrat repetides vegades. Hem estat coherents i hem
gestió de la recollida d’escombraries. Pel que fa al primer, participat activament en moments clau del Procés; hem
s’havia prorrogat un any més la gestió a l’empresa i, per donat suport al Parlament de Catalunya; vam desobeir
tant, s’havia de fer un concurs nou. I pel que fa al segon, al requeriment de l’Audiència Nacional; i ara donem total
s’havia de fer un nou concurs ja que feia set anys que suport a la moció de confiança al president Puigdemont.
s’estava en una situació de pròrroga, i és per això que ens
vam posar en contacte amb el Consell Comarcal i ha estat S’ha treballat la participació creant les diferents comissions
aquest organisme el que ha realitzat el concurs i gestionarà de les regidories i organitzant tasques de voluntariat. Som
conscients que ens calen més esforços en aquest aspecte,
tota la recollida de totes les fraccions.
i sabem que hem de continuar-hi treballant perquè volem
El tema de la recollida d’escombraries és complicat i que els veïns es sentin corresponsables de les decisions
sovint de difícil gestió. És per això que, malgrat haver-hi municipals.
invertit molts esforços, és un tema obert i amb el que s’hi
ha de treballar més, perquè és evident que cal una nova Evidentment, hem gestionat el dia a dia de l’ajuntament i no
hem deixat de contestar a totes les sol·licituds i suggeriments
reorientació en el nostre poble.
que ens han arribat, perquè creiem que el diàleg i la bona
Es va contractar el nou cap de brigada, una figura que comunicació amb els veïns és imprescindible.Segurament
s’ha demostrat que és totalment necessària per al poble que ens queda molt aprendre i millorar, i aquest és el
de Verges i es mantenen reunions periòdiques amb tot el nostre objectiu. Però el nostre grup municipal valora molt
positivament aquests mesos de govern.
personal de l’ajuntament.
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Benvolguts,
La majoria de vergelitans, sovint ens
veiem obligats a desplaçar-nos en
vehicle particular, tant sigui per feina,
per comprar subministres, per estudis,
per oci,… És evident que el risc zero
en aquests desplaçaments no existeix,
en som conscients. Tantmateix, es desitjable i exigible per
part dels usuaris dels vials públics que les administracions
competents les tinguin en les millors condicions, tant de
manteniment com de seguretat. Molts vergelitans ens trobem
sovint que hem de circular per un punt extremadament
perillós, direcció Torroella de Montgrí a la C-31, el conegut
“empalme” que ens porta cap a les poblacions de Bellcaire
i de L’Escala. Tot i les diferents adequacions que la
Generalitat ha fet d’aquest encreuament, molt sovint es
produeixen accidents. Som molts els que, o bé hem sofert
més d’un ensurt, o bé coneixem algú que hi ha tingut un
accident. Sembla que des de la Generalitat poca cosa més
diuen que poden fer; això no és admissible, els accidents
se segueixen produint. Els veïns coneixem perfectament
com ens hem de comportar en aquest punt, però els forans
no l’entenen i solen provocar accidents. En l’últim ple, vam
animar a l’equip de govern de l’Ajuntament que inicies els
passos per consensuar amb els diferents ajuntaments
veïns accions a fer per exigir una solució definitiva a aquest

problema, comptant amb el nostre més absolut suport.
No és admissible esperar que un dia tinguem un accident
greu per començar a moure’ns. En el ple no vam tenir cap
resposta, així que tornem a animar a l’equip de govern que
en prengui nota i posició.

Quan camines per Verges t’adones
que hi ha una cosa que no acaba
de funcionar. Escombraries fora
dels seus contenidors , mobles
vells abandonats, etc. Tot i el
canvi d’ubicació dels contenidors,
recollida porta a porta als comerços,
augment de la freqüència de recollida podem afirmar que
la política que aplica l’actual govern de l’ajuntament no és
acertada. Som conscients que amb un xic més de civisme
per part d’alguns vilatans la cosa funcionaria millor però
calen polítiques molt més importants amb un context molt
més ampli i potser no tanta demagògia i començar a aplicar
criteris que facin prevaler un poble net.

I parlant de temps, el 27 de febrer d’enguany vam poder
llegir al Punt Diari el següent titular “Verges habilitarà un nou
pàrquing d’unes 50 places” .Tot llegint la notícia hi ha una
part curiosa que ens indica que segons l’alcalde aquesta
nova zona d’aparcaments s’executarà en les pròximes
setmanes. Des de l’equip de govern es crea una noticia per
sortir als mitjans i després es mira si es pot realitzar? Si hi
ha diners?

Fa molt temps que a Verges patim l’incivisme d’uns quants
bàsicament en dos aspectes: la mala gestió dels residus que
produeixen així com dels veïns que pensen que el carrer és
un lloc ideal per què els animals domèstics facin les seves
necessitats. Tant els uns com els altres deuen pensar que
és obligació de la resta de veïns conviure amb aquesta
actitud i de l’ajuntament de fer-ne la neteja pertinent. L’equip
de govern es preocupa per aquest tema i té tot el nostre
suport tant en les campanyes de conscienciació com en les
mesures coercitives que es vegi obligat dur a terme. L’espai
públic és de tots i tots tenim l’obligació d’ajudar a mantenirlo net i endreçat.
Per últim, volem aprofitar aquestes línies per agrair a
l’equip de persones que els últims anys han atès el servei
de llar d’infants de Verges, la feina feta i l’entrega tant
professional com personal que han mantingut durant tot
aquest temps en un servei tant essencial i bàsic per un
poble com el nostre. Esperem que el nou equip que a partir
d’ara s’ocuparà d’aquesta tasca tingui encert.

I per acabar, no us preocupeu que segurament al butlletí
ja trobareu la resposta als nostres dubtes i preocupacions
ja que desgraciadament el butlletí és una eina feta pels
membres de l’equip de govern i el seu partit i per tant abans
de publicar ja ho han llegit, comentat i potser posat remei?
Des del grup d’ERC Verges lamentem que hagi desaparegut
Canviant de tema, des d’ERC Verges es va presentar una una eina plural com era la revista País Petit i que un butlletí
moció per tal que l’ajuntament de Verges es comprometés municipal no pot substituir-lo.
en el termini de 4 anys pujar el sou mínim dels seus
treballadors a 1000€. Des de l’equip de govern es va dir El grup d’ERC-AM Verges us desitja una bona Festa Major!!!
que es faria un estudi dels sous actuals i com afectaria al
pressupost municipal per després fer una reunió i parlar
d’aquest tema; d’això ja fa un temps.
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JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS
Ple Ordinari 7 d’abril de 2016
- S’aprova inicialment el projecte bàsic i executiu de les
obres de reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució,
redactat per l’arquitecta Maria Frigola Butiñá, i que té un
pressupost de 89.800,63€ (IVA inclòs).
- S’aprova provisionalment la modificació de Normes
Subsidiàries de Planejament per tal de resoldre una
contradicció detectada en la zonificació d’un espai
lliure provat delimitat en el sòl urbà consolidat, atès que
presenta una qualificació urbanística pròpia dels espais
edificats amb un nivell de protecció patrimonial injustificat,
pel qual es proposa el canvi de qualificació urbanística
d’un àmbit de 947,31 m2 ara qualificat com a zona 11,
elements de protecció integral i com a zona 7, zona de
casc antic eixample. La finca objecte de la modificació
es troba identificada amb la referència cadastral número
3869406EG0536N0001WX al carrer Girona número 13
de Verges, redactada pel senyor Víctor Alegrí Sabater,
arquitecte número 18.598-1 del COAC.
- Es desestima el recurs presentat en data 28 de gener
de 2016 pel senyor Josep M. Palacios Berdún en
representació de l’empresa SEITEC.
- Es delega en el Consell Comarcal del Baix Empordà
la competència per a la contractació i gestió del servei
públic municipal de recollida i transport del rebuig i de
voluminosos.
- Moció de la cup sobre la nova organització del
transport sanitari
- Es pren coneixement de l’aprovació de la liquidació
del pressupost de l’ajuntament corresponent a l’exercici
2015. El resultat pressupostari de l’exercici 2015 ha estat
de 44.378,74€, i el romanent de tresoreria per despeses
generals a 31 de desembre de 2015 és de 222.904,06€.

- Moció de suport a la conca del ter, a la recuperació
del cabal ecològic i a la reducció del transvasament
Junta de Govern Local de 28 d’abril de 2016
- Se sol·licita a Dipsalut, una subvenció per portar a terme
el projecte Aula Oberta amb un pressupost de total de
4.060,00€, acceptant les bases que regeixen aquesta
convocatòria.
Junta de Govern Local 26 de maig de 2016
-Se sol·licita a l’Àrea de Règim Econòmic i Noves
Tecnologies de la Diputació de Girona, l’import de 933,37€
per a l’adquisició de maquinari informàtic, d’acord amb les
bases i convocatòria que regeixen aquesta subvenció.

- S’aprova Annex al contracte de lloguer d’Orange
Espagne SAU amb renta estipulada originalment en el
contracte queda fixada en un import de 6.200€ anuals
més IVA.
- S’aprova el conveni entre l’Escola l’Empordà de
l’Associació Educació i Gestió en el Lleure a l’Empordà
i l’Ajuntament de Verges per a la realització del curscampus jove d’estiu a realitzar d’acord amb les dades
especificades anteriorment.
- S’acorda que l’empresa FOOTGEST SC es compromet a
oferir el servei de casal d’estiu a Verges, durant l’exercici
2016, a les instal·lacions del Pavelló poliesportiu Pepi
Palomeras.

- Es va donar per assabentat de la celebració de la fira
internacional de brocanters que es realitzarà el 19 de juny
de 2016 amb les condicions que se’n deriven de l’informe
emès per l’enginyer municipal.

- S’aprova el conveni entre l’Editorial Mediterrània SL i
l’Ajuntament de Verges per a editar 2500 exemplars
de “La Petita historia de la Processó de Verges ”, amb
il·lustracions i drets de Pilarín Bayés.

- S’emet PROPOSTA DE RESOLUCIÓ FAVORABLE
respecte al projecte d’ampliació del restaurant Mas Pi
de Restaurant Bar a Restaurant Musical promogut per
la societat Mas Pi Geni SL de data 29 d’abril de 2015 i
número de registre 633 i l’annex amb data d’entrada 10
d’agost de 2016 i n. de registre 1233 amb els condicionants
que estableixen els diferents organismes, que consten a
l’expositiu i que s’assumeixen íntegrament i s’estableix
els següents horaris de funcionament de la terrassa:

- S’aprova l’expedient administratiu per a l’adjudicació del
contracte d’obres “Reforma de l’Ajuntament de Verges
per tal de suprimir barreres arquitectòniques i millorar la
distribució” i amb un pressupost d’execució per contracte
de 89.800,63€ (IVA inclòs).

* De dilluns a dimecres fins a les 00,30h
* De dijous a diumenge i vigílies de festius fins a les
01.00h
- Se sol·licita al Consell Comarcal del Baix Empordà
l’assistència i assessorament tècnic informàtic en matèria
de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.

- Es proposa, en concepte de festes laborals de caràcter
local per l’any 2017, el Dimarts de Carnaval (28 de febrer)
i Dijous Sant (13 d’abril)

Junta de Govern Local 30 de juny de 2016
- S’aprova la certificació número 1 de l’obra “Ampliació
i millora de la xarxa de sanejament fase 3 de Verges”,
presentada per l’empresa Rubau Tarrés SAU, per un
import de 25.970,65€.
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- S’aprova la certificació número 2 de l’obra Ampliació
i millora de la xarxa de sanejament fase 3 de Verges,
presentada per l’empresa Rubau Tarrés SAU, per un
import de 20.733,42€.

- Se sol·licita una subvenció de 8.000 euros a la Diputació
de Girona, Àrea de Cooperació Municipal per portar a
terme les actuacions de la Memòria valorada de Millora
de l’equipament esportiu del pavelló municipal de Verges,
amb un cost total de 13.072,85€.

Ple Ordinari 26 de maig de 2016
- S’aprova el conveni de gestió de la xarxa de desfibril·ladors
de l’Ajuntament de Verges, entre l’Ajuntament de Verges
i Dipsalut fins el 31 de desembre de 2019.

- Moció per declarar verges poble insumís a les
sentències del tribunal constitucional

Butlletí d’Informació Municipal de Verges L’informatiu

- S’aprova el Plec de clàusules administratives particulars
i de prescripcions tècniques que ha de regir la licitació,
mitjançant procediment obert i, autoritzar la corresponent
despesa.
Junta de Govern Local 28 de juliol de 2016
- Se sol·licita a l’Agència de Residus de Catalunya una
subvenció per l’aplicació d’àrid als camins municipals, per
un import de 4.000€, d’acord amb la memòria redactada
per portar a terme l’actuació.
- Se sol·licita una subvenció a Dipsalut per import de
5.165,70€, per al control de plagues del municipi.
- Se signa el Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament
de Verges i Càritas Baix Ter per a la gestió del servei
d’intervenció educativa a la població de Verges pel curs
2016-2017.

- Es contracta a l’empresa Desbrossadores Danés, S.L.
per desbrossar diferents camins del municipi, amb un
cost de 1.804,00€ (IVA inclòs).
- Es contracta a l’empresa Enllumenats Costa Brava SL
per a la reposició de fanal trencat per accident a la rotonda
entre el carrer Baix Empordà i el carrer Girona de Verges,
amb un cost de 949,85€ (IVA inclòs).
- Es contracta a l’empresa Enllumenats Costa Brava SL
per a la reposició de llumenera trencada sense làmpada
al Camí Vell de Bellcaire de Verges, amb un cost de
211,75€ (IVA inclòs).
- Es contracta a l’empresa Excavacions JPeraferrer SL per
l’arranjament de parcel·les per a aparcaments situades
entre els carrer Empordà i carrer Girona, per un import de
5.000€ (IVA no inclòs).
- Es contracta a l’empresa Colomba Control SL per al
control i captura de coloms que hi ha al municipi, per un
import de 1.815€( IVA inclòs).
- S’amplia el contracte del senyor Ll. F. S. pel termini de
dotze mesos per tal de prestar les tasques de cap de
brigada amb una jornada laboral de 37,5 hores setmanals,
del 10 d’agost del 2016 al 9 d’agost del 2017.
- S’aprova l’expedient administratiu per a l’adjudicació
del servei per ala gestió de la llar d’infants del municipi
de Verges i s’aprova el Plec de clàusules administratives
particulars i de prescripcions tècniques que ha de regir la
licitació, mitjançant procediment negociat sense publicitat
i, AUTORITZAR la corresponent despesa.
- S’adjudica el contracte de les obres consistents en
“Reforma de l’Ajuntament de Verges, per tal de suprimir
les barreres arquitectòniques i millorar la distribució”,
a favor de l’empresa CONSTRUCCIONS SADURNIPERAFERRER SL, amb NIF número B7805151,
domiciliada al carrer Girona, 45 de Verges, per un preu de
96.241,68 €, iva inclòs.
- Contractar al Consell Comarcal del Baix Empordà la
Direcció d’obra i la Coordinació de Seguretat i Salut de
l’obra “Reforma de l’Ajuntament de Verges, per tal de
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la distribució”
amb un pressupost 1.108,38€ (més IVA) i 554,19€ (més
IVA) respectivament.
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ACTIVITATS A DEPENDÈNCIES MUNICIPALS

Us presentem aquesta graella amb totes les activitats de la nova temporada, amb els espais i hores
corresponents. Qualsevol persona interessada en alguna d’elles, pot posar-se en contacte amb el/la
responsable de l’activitat o bé podeu trucar a l’Ajuntament i us n’informarem sense cap problema.
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