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Fa dies ha sortit a la premsa el tema de l’endeutament dels 
municipis, i, com en tot, la gent pregunta, i comenta, i diu 
i fa interpretacions. Per això, en aquest apartat parlarem de 
números. En el Ple del mes de març es va donar compte de 
la liquidació del pressupost de l’Ajuntament corresponent 
a l’exercici 2013. 

La liquidació del pressupost és l’estat de comptes que 
es porta a cap quan s’acaba l’exercici, comparant entre les 
previsions efectuades en el pressupost i els ingressos i les 
despeses realment fets.  El resultat pressupostari de l’exer-
cici 2013 ha estat de 65.466,44 €, i el romanent de treso-
reria per a despeses generals el 31 de desembre de 2013, 
de 180.686,68 €. Aquestes xifres denoten que la situació 
financera de l’Ajuntament de Verges és bona, encara que 
l’endeutament sigui del voltant del 50% dels recursos or-
dinaris liquidats en l’exercici anterior. 

Durant els darrers anys, s’han anat fent tot un seguit 
de millores al poble, com les obres del clos medieval, el 
carrer Major, la plaça Major, etc., dins el projecte Viure 
al poble. Totes aquestes obres, com hem anat informant, 
estan subvencionades, però una part important de la sub-
venció, que prové de fons europeus, dels FEDER, encara 
està pendent d’arribar (solen trigar un parell d’anys). Això 
ha suposat per a l’Ajuntament que hagi hagut d’avançar 
aquests diners demanant préstecs, per tant, endeutant-se, 
per a poder pagar les factures de l’execució de les obres, 
però aquesta és una situació transitòria que es resoldrà de 
seguida que rebem aquests diners, perquè ens serviran per 
a amortitzar els deutes. 

Els ajuntaments cada any hem d’informar el Ministe-
rio de Hacienda de l’estat del deute. La premsa deu haver 
tret la informació del Ministerio, però aquí no hi ha tota 
aquesta informació ni el perquè de l’estat d’aquest deute.

L’import que figura com a deute és correcte, però en 
el cas que ens pertoca l’explicarem una mica més. No és 
que l’Ajuntament de Verges s’hagi endeutat per a poder fer 
aquestes obres, ja que, com es demostra amb el resultat de 
l’exercici i el que hem explicat més amunt, té la capacitat 
suficient per a fer aquestes obres, i d’altres, sense haver 
de recórrer al préstec, perquè tenim les subvencions. Però 
l’Ajuntament ha fet un préstec de 352.000 € únicament 
per a poder pagar el contractista, ja que les subvencions 
arriben tard. Amb les subvencions que l’Ajuntament ha 
aconseguit, ja es cobreix el 95% del cost de les obres. 
Aquest préstec quedarà cancel·lat en el moment en què 

es cobrin les subvencions del FEDER. Si l’Ajuntament no 
hagués fet aquests préstecs, el contractista encara no hau-
ria cobrat.

Primer concedeixen les subvencions, fas l’obra, la pagues 
i després, quan està ben acabada, s’ha de justificar perquè 
t’ingressin els diners de la subvenció. Per això, per a poder 
cobrar els diners de la subvenció, primer hem de pagar-la, 
i per a pagar-la necessitem diners, i l’única via és la de 
fer els préstecs, que, un cop arribats els diners, al cap de 
temps, serviran per a liquidar-los i per a eixugar aquest 
deute que diu el diari que tenim. És una qüestió de liqui-
ditat per a poder anar fent. És un procés molt habitual. El 
cost del projecte Viure al poble era de 1.238.477.000 €, 
subvencionats en 619.238,50 € pel FEDER, 61.923,85 € 
per Governació i 376.506,64 € pel PUOSC, i altres apor-
tacions de la Diputació de Girona, no tan copioses però 
sí benvingudes. En aquests moments ens falta per cobrar 
un total de 524.230,24 € del FEDER. Aquests són uns 
diners que arribaran, però que hem hagut d’avançar i, per 
a fer-ho, hem hagut de demanar un préstec. Tan senzill 
com això. 
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Notícies, informacions, comentaris i ràdio «macutu»...

Eleccions Europees 2014
Resultats a Verges de les Eleccions al Parlament 
Europeu celebrades el diumenge 25 de maig 
de 2014: 

Total del cens:  848
Vots emesos:  495  
Vots nuls:      5
Vots en blanc:   11

PARTITS VOTS

CiU                                 203

ERC                               193

ICV                                  35

PSC                                 14

PP                                    14

PODEMOS                        7

UPD                                   3

BILDU                                2

C’S  2
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Ara ja estem a punt d’acabar totes les obres d’aquest 
projecte, falten petits retocs al clos medieval, que esperem 
poder tenir enllestits ben aviat. D’altra banda, hi ha pre-
vistos altres projectes de cara a finals d’any que ens han de 
permetre millorar el sanejament i alguns trams del poble. 
I aquí tornarà a passar el mateix: tenim els diners garantits 
sobre paper, però fins que no hàgim justificat la despesa 
no ens els ingressaran i els haurem d’avançar nosaltres. 
I val a dir que ho podem fer, perquè econòmicament 
l’Ajuntament va bé.

És una obra que ha estat molt complicada pel tema ar-
queològic, ja que d’una banda ha servit per a descobrir 
una part de la nostra història i de l’altra això n’ha fet alen-
tir moltíssim l’execució. Volem agrair la paciència de tot-
hom, sobretot dels veïns, la feina de l’empresa adjudica-
tària i la bona col·laboració del Departament de Cultura 
de la Generalitat.

En referència als arbres de la Placeta de l’Ajuntament, es 
van canviar per diferents motius, un dels quals va ser perquè 
les excavacions els van malmenar molt, i l’altre, perquè 
estaven completament podrits de dins (mireu la foto) i a la 
llarga haurien pogut ocasionar algun ensurt. El llorer que 
hi havia davant de l’Ajuntament i que havia plantat en 
Biel es va tallar per error, però s’ha pogut conservar i s’ha 
trasplantat al cementiri. Amb tot, suggereixo que, abans 
de fer declaracions escrites, caldria tenir la informació, 
perquè és molt fàcil criticar, menystenir, ridiculitzar –o 
si més no, intentar-ho– i explicar mitges veritats. Sovint 
és fàcil analitzar i descriure tot el que fan/fem els altres de 
malament i de com seria de bo el món amb les grans idees 
«superpseudoinnovadores», «superpseudoaltruistes»; però 
potser caldria, abans de posar-se amb al resta del món amb 
tot allò que es fa tant i tant malament, fer una reflexió 
i mirar què és el que un fa i ha fet en relació als veïns 

i també a la societat, que des de casa i amagat darrere 
d’unes paraules no es pot fer gaire feina. I tot això ja no 
ho dic per mi; ho dic per l’altra gent que han treballat i 
treballen pel poble i que constantment també han estat 
i són objectiu de comentaris impropis i falsejats que es 
publiquen sense cap problema.

Però, continuem amb la feina. Parlàvem de les obres, 
i també hi ha les del carrer Major, que encara no estan 
acabades. Estem insistint a l’empresa perquè les acabin: 
només falten el tema elèctric i algunes jardineres.

Altres obres que tenim i que s’estan acabant són la Sala 
de Lectura. En aquests moments l’obra ja està enllesti-
da, però falta posar-la en funcionament. Agraïm a la gent 
que ens ha fet donacions de llibres. Estem en contacte 
amb la Diputació perquè estan tirant endavant un pro-

jecte d’endegar sales de lectures municipals, que en tota la 
demarcació n’hi ha una desena del mateix estil. Això ens 
permetrà de poder tenir un fons que pugui estar catalogat 
i del qual es pugui fer préstec. Sempre hem dit que la Sala 
de Lectura ha de tenir una doble funcionalitat: per una 
banda, donar el servei al poble de Verges, i per altra, servir 
de biblioteca a l’escola en horari lectiu. Per això també 
estem treballant amb el Departament d’Ensenyament per 
establir un protocol de funcionament. En aquest sentit, 
el centre ens va demanar la sala per a poder-hi fer classe. 
Entenem que aquesta necessitat no l’ha de cobrir aquest 
espai i que això no ho ha de gestionar l’Ajuntament, sinó 
el Departament d’Ensenyament, tal com ens van dir ells i 
amb els quals hem parlat per trobar una solució que pu-
gui resoldre aquesta mancança d’espai en l’edifici de pri-
mària. La solució que s’està treballant és adaptar un dels 
pisos dels mestres per a poder-lo adequar com a aula per 
a l’escola. D’aquesta manera el Departament s’estalvia di-
ners de posar un nou mòdul per a primària o de fer obres 
dins l’escola, amb la pèrdua d’espai que això representaria. 
Llogar un mòdul val uns 80.000 €, a part d’adequar-lo, 
posar-hi els serveis i tot plegat. Fer una inversió en un dels 
pisos dels mestres suposa una despesa, evidentment, però 
una despesa que es quedarà al poble i serà molt més baixa. 
Pensem i hem d’entendre que estem parlant de diner pú-
blic i que cal ser responsables.

En aquests moments a la Sala de Lectura s’hi estan fent 
dues activitats promogudes per l’Àrea d’Atenció a les Per-
sones: un taller de recerca de feina i el servei d’intervenció 
educativa (SIE), en col·laboració amb Càritas.

MARTA PAYERÓ
alcaldessa
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Estelles dels arbres de la Placeta


