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editorial
El passat dijous Sant, en motiu de la celebració
de la Processó, el poble de Verges va tenir l’honor
de rebre el senyor Carles Puigdemont, president
de la Generalitat de Catalunya, i els consellers
Jordi Baiget, Santi Vila i Dolors Bassa. Sempre
és una satisfacció que les màximes autoritats del
nostre país valorin tant la nostra tradició i vulguin
acompanyar-nos per presenciar-la en directe.
Aprofitant la trobada amb el senyor president,
vaig fer-li arribar una carta que m’agradaria
compartir amb tots vosaltres.

Benvolgut Sr. Carles Puigdemont i Casamajó,
Molt Honorable President de la Generalitat de
Catalunya. Em permeto fer-li arribar aquesta carta
aprofitant la seva visita a Verges per acompanyarnos a la Processó d’enguany.
Primer de tot, en nom de l’Ajuntament i de
l’A ssociació de la Processó de Verges volem agrairli la seva deferència cap al nostre poble. És un
orgull per a nosaltres que la màxima autoritat del
nostre país i, per tant, l’única màxima autoritat que
nosaltres reconeixem, hagi volgut compartir un dels
dies més destacats que viu el nostre poble al llarg de
l’any. Moltíssimes gràcies de tot cor.
Com haurà pogut comprovar, la Processó de Verges
és, per damunt de tot, un moment de festa popular,
de relacions socials, un moment essencial per a
la cohesió social de casa nostra. Un moment en el
qual les diferents sensibilitats que representen la
gran diversitat de persones que participem d’aquest
acte, deixem de banda les nostres diferències i ens
concentrem únicament en allò que ens uneix: tirar
endavant la Processó, la nostra “Professó”.
Em permeto fer aquesta metàfora amb el futur del
nostre país. Pensem que hem de posar al servei de la
construcció de la també nostra i desitjada República
Catalana, totes les sensibilitats i intel·ligències que
puguin i vulguin sumar per aconseguir-la. Junts,
agafats de la mà i fent pinya aconseguirem l’objectiu
d’aquest camí que ja fa anys que compartim: la
independència de Catalunya.
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Així doncs, ras i curt. Per aquest objectiu, senyor
President, ens tindrà sempre al seu costat. Sense cap
fissura, sense cap dubte. Lluny de personalismes i
color polític, estarem sempre al seu costat treballant
per la independència des del municipalisme. És el
que hem fet sempre i ho continuarem fent.
Desitjosos doncs d’ésser-hi, aprofito aquesta carta
per anunciar-li dues consideracions que ens
semblen bàsiques per al nostre futur Estat.
D’una banda, la gestió de l’aigua i dels nostres
rius. No cal dir que com a gironí, pateix com tots
nosaltres la realitat de la gestió heretada del riu Ter.
Necessitem reinventar-nos per recuperar l’essència
del territori. L’aigua com a font de vida i no pas com
a font de riquesa. I la vida va molt més enllà de la
humana, sobretot si volem trobar l’equilibri entre
el paisatge, el medi i el desenvolupament econòmic
que ha de millorar l’essència de tots plegats.
I per altra banda, l’atenció a les persones. Cal
acostar els serveis per cohesionar. Deixar de parlar
de plans de xoc per interioritzar els plans d’acció
que tinguin resultats i beneficis reals únicament
per a les persones que ho necessiten, deixant de
costat altres necessitats o, sovint interessos, que
coincidirem que no formen part de l’ideal del la
nostra futura República Catalana.
Moltes gràcies per la seva atenció. Desitjo que hagi
passat una gran vetllada al nostre poble i com ja li
he expressat anteriorment, desitjós d’ésser al seu
costat.
Endavant, president!
Una abraçada.

Ignasi Sabater i Poch
Alcalde de Verges

la crònica

GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL

9 de FEBRER
La Sopa.

16 de GENER

Mercat ecològic
Empordà.

Món

Amb l’aprenentatge del gust
(Mamen Garde) i l’espectacle de
Clown “Le Voyage”.

Del 16 al 24 de GENER
Fira CMT a Stuttgart.

Durant tota una setmana, Verges
i La Processó van estar presents
a la CMT que es va celebrar a
Stuttgart.

4 de FEBRER

Diàlegs sobre el
comportament humà.

Inaugurem la 7a temporada dels
“Diàlegs sobre el comportament
humà” amb la xerrada “Corason
Loco”, a càrrec del doctor Josep
Ma Farré i el professor Lluís
García Sevilla.

7 de FEBRER

Passada de la Sopa.

Del 20 al 24 de GENER
Feria Internacional de
Turismo “FITUR”.

Un any més, Verges i La
Processó també presents a la
Feria Internacional de Turismo
“FITUR” que es va celebrar a
Madrid.

28 de GENER
Ple Municipal.

Amb l’aprovació del pressupost
per l’any 2016.

Des de les 9 del matí es va fer “La
Passada” pels afores de la vila.
Tot seguit, va haver-hi Cercavila
amb els gegants i capgrossos
de Verges, acompanyats pels
Gralluts de Palamós.
Petits i grans s’ho van passar
d’allò més bé disfressats!

Presentació de
l’Associació de Joves
de Verges.

Es va presentar a la sala
polivalent de l’Ajuntament. La
intenció d’aquesta és sumar
quanta més gent possible i
intentar iniciar un espai jove a
Verges que permeti crear una
xarxa entre tots.

Al matí vam gaudir d’un esmorzar
popular, d’un ball infantil amb la
“Montexics” i del repartiment de
la tradicional Sopa de Verges.
A la tarda, hi hagué audició de
sardanes amb la Cobla Baix
Empordà i a les a les 6 de la
tarda al pavelló municipal,
exhibició de play-backs, ball amb
La Montecarlo, ball i concurs de
disfresses.

11 de FEBRER

Curs de transparència
per a entitats locals.

A la Sala de Plens del Consell
Comarcal, es va celebrar un
curs de transparència per a
entitats locals. El personal
d’administració
del
nostre
ajuntament
hi
van
ésser
presents.

Número 4. Primavera 2016
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GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL

19 de FEBRER

Visita Espai Ter.

Els alumnes de secundària de
l’Institut Escola Francesc Cambó
de Verges van aprendre moltes
coses sobre el Rock amb la visita
a l’Auditori Teatre Espai Ter. A la
vegada, van ballar i cantar amb
“La Història del Rock”, del gran
Cris Juanico.

22 de FEBRER
Marxa nòrdica.

27 de FEBRER

Muntatge del “tabladu”.

Un any més els veïns del poble
vam muntar el “tabladu” a
plaça, per deixar-ho tot a punt
per començar els assajos de la
Processó.

Donació de sang.

26 de FEBRER

Recollida signatures.

Inici de la recollida de signatures
dirigida a la conselleria del
departament
d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació
de la Generalitat de Catalunya
per tal de tractar la problemàtica
dels senglars i tenir un control de
la seva abundant població.

Reunió informativa.

Es va fer la reunió informativa
sobre la prevenció d’incendis
forestals i altres temes en
relació a l’ADF Puig Segalar, a
l’Ajuntament de la Tallada.
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Sortida guiada pel poble dels
alumnes de 4rt de primària de
l’IE Francesc Cambó, amb la
Isabel López.

Remodelació
aparcament.

29 de FEBRER

Continuen
els
itineraris
saludables, amb la marxa nòrdica
al Parc de Salut de Verges.

la crònica

Els veïns de Verges van
tenir una nova oportunitat de
demostrar la seva solidaritat,
aquest cop donant sang. Cal
centrar l’atenció en què donar
sang és un servei a la comunitat
i és de vital importància la
participació comunitària per
assolir uns correctes nivells de
subministrament de sang, segura
i sostenible.

8 de MARÇ

Visita guiada pel poble.

Es va fer la remodelació de
l’aparcament del darrere del
Pavelló Municipal.

9 de MARÇ

Distintiu de qualitat
turística a Verges.

El Consell Comarcal del Baix
Empordà va lliurar els distintius de
qualitat turística a 63 empreses
i entitats adherides al Pla de
Qualitat Turística en Destinació
(SICTED).
L’enhorabona al Centre de
Visitants Verges 50 que un any
més ha superat les auditories
corresponents a l’any 2015 i ha
renovat la distinció de qualitat.

Butlletí d’Informació Municipal de Verges L’informatiu
La Marxa nòrdica amb
la Setmana de la Dona.

A la sortida de la marxa nòrdica
hi va participar una representant
de l’AECC-Catalunya contra
el càncer i tothom qui va voler,
va dipositar una aportació
econòmica
voluntària
per
col·laborar-hi.

10 de MARÇ
Millores
a
d’infants.

la

Una obra de Martí Batlle, que
pretén integrar-se i formar part
de la Processó de Verges i de
tots els vergelitans.

llar Centenari de la Quimeta
Roura.

La Joaquima Roura Bagué va
fer 100 anys i alguns membres
de l’equip de govern la vam anar
a felicitar. Per molts anys més,
Quimeta!

1 d’ABRIL

Reunió informativa.

Es va fer una reunió sobre la
Trobada de Ranxos de Catalunya.
Es començaren a posar idees
damunt la taula. Properament hi
haurà una nova reunió.

2 d’ABRIL

Presentació literària.

24 de MARÇ
Unes alumnes de pràctiques
de l’Institut de La Bisbal van
realitzar diferents tasques al pati
de la Llar d’Infants de Verges.
Entre totes elles, van pintar els
pals de color.

11 de MARÇ

Xerrada “Alliberament
nacional i feminisme”.

En motiu del Dia Internacional
de la Dona, es va fer una
xerrada a la sala de plens de
l’Ajuntament de Verges, sota
el títol “L’alliberament nacional
i feminisme”, a càrrec del grup
Feministes per la Independència,
que van compartir les seves
experiències. També es va
llegir el manifest de l’Associació
Catalana
de
Municipis
i
Comarques.

19 de MARÇ

Inauguració de
l’escultura “A L’OMBRA
DE LA CREU”.

Rebuda institucional.
Es va fer la presentació de la
novel•la de ficció “Grau 33”
de Quim Gallart, a la Sala de
Lectura de Verges.

Rebuda institucional del Molt
Honorable President de la
Generalitat, el senyor Carles
Puigdemont i dels consellers
Jordi Baiget, Dolors Bassa i
Santi Vila, que van visitar-nos el
Dijous Sant per gaudir i viure de
prop la nostra Processó.

4 d’ABRIL

Deixalleria mòbil.

Servei de deixalleria mòbil al
nostre municipi, de les 11 del
matí a dos quarts de 3 de la tarda.
Recordem que la deixalleria
mòbil ve el primer dilluns, cada
dos mesos.

7 d’ABRIL

Processó de Verges i Concentració.
Dansa de la Mort.

26 de MARÇ

Processó dels petits.

Els petits van escenificar la seva
processó omplint els carrers de
familiars i amics que admiraren
la seva representació.

Número 4. Primavera 2016
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GENER, FEBRER, MARÇ I ABRIL
Concentració de suport a la decisió
de l’equip de govern de desobeir
el requeriment de l’Audiència
Nacional, en el qual es demanava
informació relacionada amb la
moció de suport a la declaració
de ruptura del Parlament,
aprovada unànimement pel Ple
de l’Ajuntament.

Ple ordinari.

8 d’ABRIL

Finalització obres Rec
de l’Estany.

Es van donar per finalitzades
les obres que s’han dut a terme
aquests darrers mesos al rec de
l’Estany de Verges. La idea és
que en el propers anys puguem
anar arranjant la resta del tram
que falta amb la col.laboració de
tots els hortolans.

13 d’ABRIL

Reunió informativa.

Reunió informativa del Casalet,
Casal d’estiu i Campus Jove de
Verges.

23 d’ABRIL
Sant Jordi.

14 d’ABRIL

Començament obres.

El passat dijous 14 d’abril es van
iniciar les obres de la tercera fase
de sanejament. Es van iniciar pel
carrer del rec de molí i s’acabaran
al carrer Progrés. Durant els
propers mesos i fins el mes de
setembre, els treballs continuaran
i afectaran les entrades i sortides
del poble. Anirem informant als
veïns segons les obres vagin
avançant.
Actualment, no es pot passar pel
carrer del rec de molí i l’accés
al carrer de la font està tallat
des del pont del rec de molí, el
dels rentadors. Mentre durin les
obres, la plaça Major romandrà
oberta. Us demanem a tots molta
paciència i que ens disculpeu les
molèsties.

Parades de roses i llibres a la
Plaça Major i un munt d’activitats i
jocs infantils.
Batuda de senglars.
L’Associació
Esportiva
de
Caçadors i Agricultors de Verges,
organitzà una batuda de senglar a
la zona de Mas Peixet.

29 d’ABRIL

Neteja del Rec del Molí.

Rescat d’anguiles i altra fauna.

COMUNICACIÓ

DIJOUS SANT 2016

La Processó d’aquest 2016 podríem descriure-la
novament de gran èxit d’assistència. Si ens remetem
a les estadístiques que contínuament el Centre de
Visitants ens fa arribar, a la Processó del passat 24
de març hi van assistir unes 6000-7000 persones
(1.500 al Centre de Visitants). A part dels propis
vergelitans, van omplir la localitat molts catalans
d’arreu de país, un important nombre de ciutadans
de la resta de l’estat espanyol, francesos, britànics,
alemanys, holandesos, americans i un llarg etcètera.
Realment, l’interès per la Processó i la Dansa de la
Mort és un fet constatable i les xifres dels visitants
parlen per si mateixes.

6

Des del Centre de Visitants s’ha estat treballant per
la difusió de la nostra vila i la seva cultura i tradició.
Aquest 2016 el nom de Verges, de la Processó i de
la Dansa de la Mort ha tornat a traspassar fronteres
gràcies a fires i congressos com FITUR Madrid, Salon
des Vacances de Brussel·les, Mercat del Ram de Vic,
ITB de Berlín, CTM Stuttgart i Salon du Tourisme a
París, i gràcies també a diferents publicacions que
s’han anat fent en revistes de diferents països.
Volem aprofitar aquest espai per agrair a tots aquells
voluntaris que ens van estar donant suport al Centre
de Visitants i al Punt d’Informació de la plaça 11 de
Setembre, atenent a tots els visitants.
Moltes gràcies a tots.

COMUNICACIÓ

VISITES AMERICANS I CANADENCS

Volem informar-vos que durant els propers mesos
rebrem la visita de diferents grups de cicloturistes
provinents d’Estats Units i Canadà que ens visitaran
amb l’interès de conèixer el nostre poble i la nostra
Processó.
El passat dimarts 29 de març va ser el primer dia de
molts, ja que tenen previst visitar-nos gairebé cada
dimarts i algun divendres, entre els mesos d’abril i
novembre de 2016. Els dimarts venen i fan un tomb
pel poble i el seu mercat setmanal i llavors van al
Centre de Visitants on se’ls fa una breu explicació de
la Processó i la Dansa de la Mort.
Són visitants molt genuïns que venen a Catalunya
cercant allò diferent, allò inusual, els agrada que
s’adrecin a ells en català i valoren molt positivament
que se’ls tracti com a un més. A part de Verges, també
visitaran el Museu Dalí de Figueres, Cadaqués,
Monells, el Castell de Púbol, entre d’altres indrets.

VISITA GUIADA ALS ALUMNES DE 3R
I 4RT DE PRIMÀRIA DE L’IE FRANCESC
CAMBÓ

L’informatiu
Com ja és habitual, el passat mes de març els
alumnes de 3r i 4rt de primària de l’IE Francesc
Cambó varen gaudir d’una petita sortida pel poble,
guiada per la Isabel López.
Les troballes ibers i romanes, la Vall, el patrimoni
medieval, la batalla del Ter, etc. varen ser alguns
dels temes destacats d’aquesta visita, juntament
amb algunes de les troballes més importants de la
darrera campanya arqueològica al casc antic.
Cal destacar el gran interès dels nens per la història
i felicitar-los pel seu bon comportament.

VISITA DELS NOSTRES VEÏNS
FRANCESOS I LA REDACTORA DE LA
REVISTA “PETIT FUTÉ”

El passat dimecres 6 d’abril de 2016 vàrem rebre un
grup de visitants provinents de França acompanyats
d’una de les redactores de “Petit Futé”.
“Petit Futé” és el primer grup editorial en llengua
francesa a nivell mundial amb més de 40 anys
d’experiència. A part, és una gran multiplataforma;
suports impresos, guies de viatges i magazine,
aplicacions digitals per smartphones i tablets, pàgina
web amb més de 8 milions de visites mensuals,
tenen portals específics per Canadà i Bèlgica i,
des de 2013, també amb versió anglesa i edicions
impreses en anglès. L’àmbit o l’abast de Petit Futé
és sobretot als països de parla francesa del món:
França, Suïssa, Bèlgica, Canadà, Luxemburg... Per
tant, era una molt bona oportunitat d’establir llaços
amb el turisme francòfon i seria una sort que en
properes edicions Verges i la seva Processó puguem
ser objecte de recomanació en les seves edicions.
L’encarregat de fer-los la visita va ser l’Albert Casabó,
on des d’aquí volem agrair la seva participació, guiant
i assessorant a la redactora dels nostres atractius.

Número 4. Primavera 2016
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ORDENACIÓ MUNICIPAL

SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES
El darrer ple municipal va aprovar la delegació del
servei de recollida de residus al Consell Comarcal del
Baix Empordà. Una part de l’actual servei de recollida
l’efectua l’empresa SERSALL (recollida del rebuig i
de les andròmines), mentre que l’altra el realitza el
Consell Comarcal del Baix Empordà, que s’ocupa de
les fraccions de selectiva: orgànica, vegetal, paper,
vidre i envasos, a més del servei de la mini deixalleria.
L’actual servei ja fa anys que està caducat i estem
en una situació que pensem que s’ha de regularitzar.
Així doncs, es va optar per fer aquest canvi que
s’efectuarà al llarg del mes de setembre.
Una de les raons principals per escollir el Consell
Comarcal és que ens ofereix la possibilitat de
canviar el model de recollida durant el temps que duri
l’adjudicació del servei. Aquesta és una opció molt
interessant i única, que cap empresa ens l’ha ofert,
perquè serà el poble de Verges qui podrà decidir, en
última instància, quin model de gestió vol, i si és el
cas, el podríem canviar sense necessitat de fer una
adjudicació nova.
Unes altres raons són tècniques i d’optimització
de recursos. Raons tècniques perquè seran els
professionals tècnics del Consell Comarcal qui faran
el concurs, amb les nostres aportacions segons les
necessitats de Verges. I d’optimització dels recursos
perquè aprofitem un servei tècnic que paguem cada
any al Consell Comarcal. Una altra de les raons
que ens ha fet decidir per aquesta opció és que
entenem que els pobles petits ens podem organitzar
conjuntament per intentar reduir costos en serveis
que ens són comuns.
El servei de recollida d’escombraries n’és un bon
exemple. Hem estat parlant amb el Consell Comarcal
i els ajuntaments dels pobles del voltant per la
possibilitat de recollir les escombraries el mateix dia.
D’aquesta manera, el quilometratge fins a la planta de
transferència ( que és on arribaran els residus) seria a
compartir entre els pobles. Això també ens ho permet
fer aquest nou concurs de recollida.
Finalment, us exposem també una raó ambiental
fonamental com és la importància de no portar les
andròmines a l’abocador tradicional, “al forat” per
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dir-ho clarament. Optem per portar aquests trastos
vells (que molt sovint són electrodomèstics o altres
objectes amb elements altament contaminants) a una
planta de transferència, on des d’allà podran seguir
un procés de reciclatge.
Caldrà conscienciar-nos que els costos de la gestió
dels residus cada vegada seran més elevats. Com
més bé reciclem en quantitat i qualitat (i disculpeu
que siguem tan repetitius), més podrem compensar
el progressiu cost que tindrà la gestió dels residus en
els propers anys.

ACCIONS PER MILLORAR LA TAXA DE
RECICLATGE
El passat dilluns de Pasqua vam voler iniciar el
reciclatge en les celebracions que fem al carrer. Es
van col·locar petits contenidors per fer la recollida
de vidre, envasos, paper i orgànica, per recollir les
ampolles de cava, les seves caixes de cartró i la dels
gelats, els envasos de les olives i dels refrescos,
entre d’altres que utilitzem quan fem un dinar o sopar
popular. Són residus que ja sabem que generarem i
que, per tant, hem d’estar preparats. Som un poble
que celebrem molts actes populars i tenim l’obligació
de fomentar el reciclatge dels residus que es generen.
I esperem amb impaciència que properament arribi a
ser un ús i un costum del nostre poble.
Durant aquests últims mesos hem estat fent arribar
contenidors nous als bars i restaurants del municipi.
Els del vidre, per exemple, tenen un mecanisme
que permet buidar-lo directament i sense esforç al
contenidor gros. S’ha fet un estudi establiment per
establiment per veure els residus que es generaven.
A partir d’aquí, es va observar que el cartró era un
residu comú i que una recollida porta a porta a cada
comerç ens permetria augmentar les tones recollides.
Així doncs, tenim programada la recollida de cartró
porta a porta dels comerciants un cop cada 15 dies.
S’iniciarà properament.
Tot això ho fem per consciència, però també perquè
hem d’aconseguir com sigui augmentar la nostra taxa
de reciclatge, que actualment és d’un trist 24%.
Us demanem que fem pinya i treballem conjuntament
en aquesta direcció, que malauradament és l’única
que tenim per moderar els costos de les escombraries.

ORDENACIÓ MUNICIPAL

L’informatiu

+ H2O AL TERº
El riu Ter pateix unes condicions ecològiques molt
precàries al seu pas per les comarques gironines,
a causa de la regulació del seu cabal a través dels
embassaments i del constant transvasament d’aigua
cap a les conques internes catalanes. La campanya
+H2O al TER vol donar a conèixer a la població un
dels majors problemes que té el riu Ter en l’actualitat:
el poc cabal que hi corre al seu tram mig-baix, fet que
provoca importants greuges ambientals, però també
agrícoles, turístics, socials i paisatgístics.
Durant els mesos de març a setembre de 2015, va
estar en exposició pública el Pla de Gestió del Districte
de Conca Fluvial de Catalunya pel període 20162021, on es proposa, entre d’altres, un nou règim de
cabals de manteniment que són un 40% inferiors a
aquells fixats el 2006.
Les sequeres dels últims decennis i la progressiva
disminució del cabal del riu, així com d’altres
factors, han fet que l’aqüífer del que ens abastim es
recarregui cada vegada més lentament, comportant la
consegüent reducció del nivell freàtic, evidenciat amb
l’assecament de fonts i pous, i amb una major intrusió
salina a l’aqüífer. A més, actualment s’incomplia
sistemàticament el cabal ecològic al curs mitjà-baix
del Ter, una quantitat d’aigua que l’Agència Catalana
de l’Aigua considera mínima. Aquesta reducció del
cabal aprovada pel Pla de Gestió 2016-2021 agreujarà
aquesta situació.

Un exemple podria ser el de les terres de l’Ebre i la
seva lluita contra el Plan Hidrológico Nacional de
la Demarcació Hidrográfica del Ebro, que el govern
espanyol va aprovar fa uns mesos i que posa en
perill l’estat ecològic del Delta de l’Ebre. La societat
ebrenca - i part de la societat catalana fent-se seu el
problema - ha mostrat el rebuig a aquesta planificació.
La situació no és exactament la mateixa, però a
nosaltres també ens pertoca reclamar més aigua al
Ter, per ratificar la necessitat de cabals ecològics
suficients que evitin el deteriorament de les masses
d’aigua (superficial i subterrànies) i que permetin
recuperar-ne un bon estat ecològic, per a preservarne el llegat a les generacions futures.
L’aigua és un bé públic i com a tal la seva gestió ha
de ser regida per l’ interès general. Hem de vetllar
perquè no sigui una eina d’especulació ni mercadeig.
I sobretot, cal exigir un nou model de gestió de l’aigua
que impliqui totes les entitats i representants del
territori per poder fer una Pla de Gestió de l’aigua
a Catalunya sostenible i sense greuges territorials.
Per això, la Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer del
Baix Ter es trobarà properament amb el President
de la Generalitat per exposar-li la problemàtica i
la preocupació pel model de gestió de l’aigua a
Catalunya, i la necessitat de la creació d’una taula de
treball per buscar solucions.

La Junta Central d’Usuaris de l’Aqüífer del Baix
Ter, del qual en forma part l’Ajuntament de Verges,
va presentar al·legacions al Pla de Gestió. L’ACA
no va acceptar pràcticament cap de les esmenes
presentades. Estem preocupats per la situació que es
dibuixa pels propers 5 anys i és per això que ara us
exposem el problema que fa tants anys arrosseguem.
Cal que siguem coneixedors de la problemàtica si
volem capgirar la situació. Perquè tots els habitants
del Baix Ter ens hi juguem la salut de l’aqüífer i dels
nostres ecosistemes. Cal mobilitzar-nos i fer pressió
per tal que aquest problema pugui ser conegut i
combatut.
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PRESSUPOSTOS
PRESSUPOST 2016
El Ple Ordinari del passat 28 de gener va aprovar el pressupost municipal per al 2016 amb els vots
favorables de l'equip de govern i l'abstenció dels partits de l'oposició.
Aquí podeu veure'l detallat i amb total transparència.

INGRESSOS
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PRESSUPOSTOS
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DESPESES

Disculpeu el tamany de la taula, Som conscients que és petita, però volíem mostrar tot el pressupost. Tanmateix,
podreu consultar-lo també a http://www.verges.cat/media/sites/66/Pressupost-2016.pdf
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OBRES I SERVEIS
Aquests darrers mesos hem anat treballant des de la
nostra àrea per executar les següents millores:
• Continuar amb l’optimització dels contenidors de
residus, traient els que hi havia al costat de la parada
de l’autocar, prop de la rotonda.
• Introducció del sistema de recollida VACRI,
contenidors de vidre molts més pràctics pels bars i
restaurants.
• Recuperació d’un camí de La Mota que enllaça el
Parc del Riu i la Mota de dalt.
• Canvis en la il·luminació del carrer Padró, carrer Valls,
carrer Empordà, La Davallada i carrer Baix Empordà.
• Un cop finalitzades les obres de sanejament, també
es millorarà la il·luminació de tot el carrer Canonge
Iglesias.
• Diferents tasques de la brigada municipal que
analitza i avalua les feines del dia a dia, i les executa
prioritzant sempre les més urgents.
• Arranjament de diferents fuites d’aigua que han anat
sorgint arreu del poble.
• Instal·lació de mobiliari nou al pati de l’Institut-Escola.
Tasques que es portaran a terme durant els propers
mesos:
• Millora a les escales que hi ha entre el Centre de
Visitants i el consultori mèdic, amb la instal·lació d’una
barana que facilitarà l’accés de les persones.
• Seguiment actiu de les obres de sanejament del Rec
del Molí i del carrer Progrés.
• Millora de la circulació de vianants al carrer de la
Trencada, prohibint l’estacionament de vehicles i
facilitant el pas dels usuaris més corrents que van al
Pavelló Municipal, Casal de Jubilats, Camp de Futbol i
Institut-Escola. .
• Millores en la senyalització de la urbanització Padró,

amb la col·locació de bandes reductores en llocs
estratègics per evitar l’excés de velocitat dels vehicles.
• Manteniment i millores del mobiliari urbà.

NOVES PLACES D’APARCAMENT

Ja fa mesos que estem treballant amb l’objectiu
d’aconseguir noves places d’aparcament al centre
del poble. Podem dir que ben aviat serà una
realitat i que en les properes setmanes habilitarem
un nou espai amb capacitat per a uns 40 vehicles
aproximadament, i amb accés directe al centre
del poble. Sens dubte, amb aquest aparcament
i d’altres accions que s’aniran executant, volem
evitar el caos que es genera cada dia amb la
circulació a l’interior del poble.

FUNCIONAMENT DE LES COMISSIONS

Fa uns mesos vam posar en funcionament la Comissió
de Comerciants amb l’objectiu de millorar les seves
necessitats i tenir una bona entesa entre el comerç
del poble i l’ajuntament. Estem molt satisfets de com
ha evolucionat fins ara i creiem que és una eina molt
positiva de cares al dia a dia del poble.
Les properes setmanes es tornarà a reunir la Comissió
de Circulació i Senyalització, que la considerem
molt important de cares a gestionar de la millor
manera possible el trànsit dels vehicles a l’interior del
nostre municipi. Moltes de les accions que en breu
s’executaran ja es van parlar en la primera trobada i
ara en podrem veure els resultats. És una Comissió
oberta a tothom i qui vulgui participar-hi, només
cal que s’adreci al regidor d’Obres i Serveis, en Jordi
Tubert, o bé trucar a l’Ajuntament per informar-se’n.

CONVENI AJUNTAMENT I CENTRE ESPECIAL DE TREBALL TRAMUNTANA
El CET (Centre Especial de Treballa Tramuntana) és un servei públic que depèn del Consell Comarcal del Baix
Empordà i el seu àmbit d’actuació és la comarca del Baix Empordà. El seu objectiu principal és fomentar
l’autonomia personal i la integració laboral i social de les persones amb discapacitat intel·lectual que, per les
seves dificultats, no poden accedir al mercat de treball ordinari.
L’Ajuntament de Verges i el CET han signat aquest any un conveni que portarà als membres d’aquest centre a
desenvolupar diferents tasques al nostre poble. El funcionament és el següent: venen tres vegades al mes i es
reparteixen les tasques de neteja viària i jardineria. L’objectiu és ajudar a mantenir el poble una mica més net i
millorar o ampliar les zones verdes del municipi. A més, segueixen amb les tasques que ja portaven a terme al
cementiri municipal.
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SERVEIS SOCIALS, JOVENTUT I ESPORTS

SERVEI COMUNITARI

El passat 5 d’abril es va fer l’acte d’inauguració
dels Servei Comunitari que organitza l’Institut
Escola Francesc Cambó, amb la col·laboració
dels ajuntaments de la seva àrea d’influència. Els
alumnes de quart d’ESO ensenyen com apropar l’ús
de les noves tecnologies a les persones grans del
poble, com ara programes informàtics i/o aplicacions
de mòbil. Pensem que és un molt bon projecte
que
afavoreix
l’intercanvi
generacional per
apropar col·lectius
de diferents edats
amb
l’objectiu
de facilitar el
coneixement
mutu i l’intercanvi
de coneixements,
sabers i habilitats. A la vegada, permet aprofitar
l’experiència i el coneixement de la gent gran
per fomentar valors positius a l’alumnat de 4t
d’ESO i afavorir la relació d’uns i altres compartint
experiències i necessitats.

FESTA DE LA GENT GRAN

El proper diumenge 22 de maig es celebrarà
la Festa de la Gent Gran. Volem que sigui una
festa oberta a tothom i que les persones grans la
gaudeixin i estiguin acompanyades de la resta del
poble. Ben aviat tindreu totes la informació dels
actes que s’organitzaran.
Us animem a participar-hi!

LLEURE A L’ESTIU

Durant aquests darrers mesos hem treballat i pensat
com hauria de ser el Casal d’Estiu a Verges. Hem
buscat i comparat diferents projectes educatius en
diferents empreses de lleure, amb l’objectiu que els
nens i nenes que vinguin al Casal de Verges s’ho
passin bé, tot descobrint l’entorn del nostre poble
i fent activitats que els uneixi encara més. Hem
treballat, també, per ampliar l’oferta de lleure i s’ha
aconseguit que aquest estiu hi hagi diferents casals
destinats a nens des de P1 fins a joves de 17 anys.
Així doncs, tenim l’oferta del Casalet (de P1 a P3)
que es farà a les instal·lacions de la Llar d’Infants i
l’escola. També hi ha l’oferta del Casal que organitza

l’empresa FootGest SC, que engloba des de P5 fins
a 1r ESO, que es realitzarà a les intal·lacions del
Pavelló Municipal. I per acabar, i com a novetat,
aquest estiu es farà per primera vegada el Campus
Jove per a nois i noies de 14 a 17 anys que tindrà
la seu a la Casa de Cultura. L’objectiu d’aquest
Campus és que gaudeixin de l’estiu fent dinàmiques
i aprenent les responsabilitats que comporta ser un
monitor de lleure. Quan acabin el Campus tindran
el títol de pre-monitor, ja que és un curs d’iniciació
d’activitats de lleure en educació ambiental i
d’aquesta manera volem incentivar que en un futur
els mateixos joves puguin treballar o organitzar el
Casal.
Per fer les inscripcions del Casalet, cal que us dirigiu
a les oficines de l’Ajuntament de Verges. Pel que fa
a les inscripcions del  Casal, es poden fer enviant un
correu electrònic a l’adreça footgestsc@gmail.com
o bé dirigint-vos a l’Ajuntament de Verges. Aquestes
es poden realitzar fins el 10 de Juny. Aprofitem per
animar-vos a assistir a la reunió de presentació del
Casal i de l’equip de monitors el dia 25 de maig a
les 8h del vespre.
I, per acabar, les inscripcions pel Campus Jove
es poden fer a través de la pàgina web www.
premonitors.cat o al mateix Ajuntament de Verges.
Lligat amb tot això, volem animar als joves perquè
s’autogestionin un Espai Jove. És un tema que
l’estem treballant conjuntament amb els Serveis
Socials i l’Institut Escola, i que esperem fer-lo
possible.

SALUT

Aquest any es renova el Conveni amb DipSalut per
la gestió i manteniment dels desfibril·ladors que
tindrà una vigència fins el 31 de desembre del 2019.
El programa Girona Territori Cardioprotegit ja ha
complert 5 anys. Aquest programa va comportar
la implementació de desfibril·ladors cardíacs fixes
i també la possibilitat de tenir-ne de mòbils, com
també poder optar a tenir-ne en situacions  i actes
que comportin una elevada concentració de gent. El
conveni que es renova inclou el manteniment dels
desfibril·ladors, així com la formació de persones
per aprendre la seva utilització. Aquesta formació
és oberta a les persones que l’hagin d’utilitzar en
cas d’urgència, així com al públic en general.
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PROJECTE DE REFORMA DE L’EDIFICI
DE L’A JUNTAMENT DE VERGES
PER TAL DE SUPRIMIR BARRERES
ARQUITECTÒNIQUES.
El ple ordinari passat va aprovar inicialment el
projecte de reforma de l’edifici de l’Ajuntament
de Verges per tal de suprimir barreres
arquitectòniques i millorar-ne la seva distribució.
Aquest és un projecte que va realitzar l’antic
equip de govern i que abans de portar-lo a
votació del ple, vam voler mostrar-lo als nostres
tècnics municipals perquè en fessin les seves
apreciacions. Així doncs, vist que hi havia alguns
aspectes que eren millorables i que són unes
obres importants de cara al futur funcionament
dels ajuntaments que vagin passant, vam
decidir fer una revisió del projecte i amb els
mateixos diners intentar gestionar millor els
espais i millorar l’accessibilitat a tot l’edifici.
L’edifici de les antigues escoles, edificat sobre
l’antic castell medieval, és una edificació de
planta baixa més planta primera, construïda a
principis del segle XX i reformada l’any 1990.
La façana sud, a la Placeta, està composada
segons estil Neoclàssic i és on es troba l’accés
principal. Aquest accés però, no és adaptat
perquè hi ha tres esglaons de desnivell entre la
Placeta i l’interior de la planta baixa. El segon
accés a l’edifici és a través del pati de la planta
Nord. Aquest accés condueix directament
al vestíbul principal de la planta baixa, però
per accedir-hi també cal salvar un desnivell
considerable.
Actualment a l’edifici de l’Ajuntament, a més de
les dependències municipals pròpies, hi ha al
Consultori Mèdic a la planta baixa (que en un
futur es traslladarà a un altre lloc) i l’Agrupació
dels Jutjats de Pau a la planta primera.
Així doncs, es tracta d’un edifici d’ús públic en
el que les dependències municipals es troben
repartides entre la planta baixa i la planta primera
de l’edifici. L’accés principal a l’edifici des de la
façana nord i sud no és practicable perquè, com
dèiem, hi ha un desnivell considerable.
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Per altra banda, l’accés a la planta primera
actualment s’efectua a través d’una escala
situada al vestíbul i, per tant, no compleix el
codi 20 d’accessibilitat “Accessibilitat des de
l’exterior i mobilitat vertical als edificis d’ús
públic”.
Actualment, la distribució de la planta primera
presenta certa rigidesa conseqüència de
tractar-se de l’adaptació d’un edifici existent a
un ús diferent pel qual va ser construït.
Així doncs, les propostes d’actuació a la casa
de la Vila volen solucionar les mancances que
presenta actualment l’edifici. Per una banda,
cal resoldre el tema de l’accessibilitat. Per
altra banda, cal redistribuir la primera planta
de l’edifici, per tal d’aconseguir una màxima
eficiència.
L’accessibilitat a la primera planta es resol amb
la instal·lació d’un ascensor al vestíbul principal.
Aquesta solució comporta l’enderroc de 3
esglaons de pedra de la façana principal, per
tal de construir-hi una rampa practicable que
donarà accés l’interior de l’edifici a través de
la porta ubicada a l’esquerra de la principal (la
d’accés a la Sala Polivalent). A més, permetrà
l’accés a les persones de mobilitat reduïda al
Consultori Mèdic.
També es redistribuirà la planta primera per tal
d’aconseguir un edifici amb la màxima eficiència,
és a dir, reduir les superfícies destinades a
llocs de pas i distribució i ampliar la superfície
destinada a despatxos i llocs de treball.
D’aquesta manera, l’actual Arxiu Municipal
quedarà dividit en tres espais, dos despatxos
per als Serveis Socials amb una petita zona
d’espera que actua també de distribuïdor.
A la superfície on hi havia el material de la
Processó (traslladat a la planta segona de Casa
de Cultura) s’hi col·locarà el futur Arxiu. A la
vegada, el servei higiènic es reformarà per tal
que sigui accessible a persones amb mobilitat
reduïda i al vestíbul – distribuïdor s’hi ubicarà
el nou ascensor, una sala de reunions, un petit
office i el despatx d’alcaldia. La resta d’espais
no es reformaran.
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Pel que fa a la instal·lació del nou enllumenat, s’intentarà sempre que es pugui, utilitzar enllumenat
de màxim rendiment i eficiència energètica. Igualment, l’Ajuntament pretén millorar l’estalvi
energètic reduint el consum de calefacció i aire condicionat. Tant és així, que vista la convocatòria
de subvencions “Del pla a l’acció” de la Diputació de Girona, la Junta de Govern Local va acordar
per unanimitat sol·licitar la subvenció per canviar les obertures a balcons i finestres de l’edifici de
l’Ajuntament de Verges amb un pressupost de 10.948,46 euros i millorar així l’estalvi energètic.
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS
L’equip de govern de Verges, amb
el suport del grup Junts fem Poble
- CUP, vam decidir desobeir el
requeriment de l’Audiència Nacional
que ens van fer arribar els Mossos
d’Esquadra el passat dilluns 4
d’abril, en el qual se’ns demanava
informació relacionada amb la
moció de suport a la declaració de ruptura del Parlament,
aprovada unànimement pel Ple de l’Ajuntament.
Com sabeu, el grup Junts fem Poble - CUP vam lluitar
i pressionar amb totes les nostres forces per tenir un
Parlament de clara majoria independentista. És un del
nostres objectius: treballar per la independència a partir
del municipalisme. A més, tant al procés participatiu del
9 de novembre de 2014 com en les passades eleccions
del 27 de setembre, el poble de Verges ens ha ensenyat
clarament quin era el seu desig i camí a seguir. I nosaltres,
com a responsables polítics que estem al capdavant,
tenim la responsabilitat de fer passos ferms cap a la
independència i començar plegats a construir la nova
República Catalana.
El passat 9 de novembre s’aprovà al Parlament una
declaració en què aquest anunciava solemnement la
desconnexió. Una desconnexió que venia a afirmar que
s’ignorarien aquelles decisions que atemptessin contra la
sobirania del poble català.
Més endavant, el ple del nostre Ajuntament (com molts
d’altres) va aprovar unànimement una moció de suport
a aquesta declaració. Ara, el que se’ns demana és una
informació que és pública, que és tan fàcil d’aconseguir
com entrar a la pàgina web de l’Ajuntament i descarregarte-la. Veiem, doncs, que el que s’està fent és un acte de
burla i humiliació cap als càrrecs electes dels nostres
municipis i cap als Mossos d’Esquadra.
Fa un any que es van celebrar les
eleccions municipals. El resultat i les
posteriors trobades entre els diferents
grups municipals, van fer que el nostre
grup optés per treballar pel poble
sense entrar a l’equip de govern.
La nostra idea des del primer dia, ha estat fer seguiment
de les decisions de l’equip de governper donar-li suport
quan veiem encert, mirar d’influir en afers que en el nostre
programa electoral hi havíem pres postura i finalment,
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Per tot això, i perquè no reconeixem cap tipus de legitimitat
ni autoritat, ni política ni jurídica, a cap institució de l’estat,
vam decidir desobeir el requeriment. I desobeïm perquè
pensem que és la millor manera de seguir el camí cap
a la independència. Desobeïm, també, perquè pensem
que avui, ara i aquí, la desobediència és l’única sortida. I
desobeïm perquè mentre la resposta de l’Estat espanyol
sigui la no resposta i la judicialització, no ens deixen cap
més opció.
Pensem que és l’hora de fer passos ferms. Hem començat
un camí de no retorn i en aquest camí hi hem de ser
tots. Absolutament tots. És per això que vam reunir-nos
amb els grups de CDC i ERC de Verges per proposar-los
d’escriure i signar conjuntament el manifest amb el qual
contestaríem el requeriment. Ho vam fer perquè som
els nou regidors els que vam votar a favor de la moció;
perquè som els càrrecs electes els que hem de demostrar
valentia i fermesa en aquests moments del procés; i per
solidaritzar-nos amb l’alcalde del poble, que lluny de sigles
de partit, és el nostre alcalde i crèiem que no se’l podia
deixar sol en aquest moment.
La resposta d’ambdós partits va ser la de la de donar
suport a l’alcalde si mai hi ha una persecució judicial,
però de desmarcar-se de la desobediència perquè creien
que no calia amagar la informació a l’Audiència Nacional.
Respectem la decisió, però no la compartim.
Volem aprofitar aquest espai per agrair molt sincerament
les mostres de suport rebudes d’alcaldes i alcaldesses de
diferents pobles i partits d’arreu de Girona; la solidaritat
mostrada pels diferents veïns de Verges i de pobles del
voltant; i la presència en l’acte de desobediència, de la
diputada de la CUP al Parlament, la Mireia Vehí, i del
diputat de Junts pel Sí, president de la comissió d’estudi
del procés constituent i fill predilecte del nostre poble, en
Lluís Llach.
mostrar la nostra discrepància davant decisions que no
compartim, oferint alternatives.
L’equip de govern té dues tasques principals. Una és la de
la gestió diària del municipi: neteja edificis públics, neteja
viària, tasques administratives... És evident que aquesta
part segueix funcionant amb normalitat, com no podria ser
d’una altra manera. L’altra tasca, és la que conforma més
el projecte de futur del poble, una tasca més pròpiament
dita política. En aquesta part, aquest any s’han iniciat o
bé s’iniciaran les tres grans obres, les de més pressupost,
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heretades de l’anterior equip de govern. En aquest apartat,
el nostre grup ha donat suport a les obres referides al
sanejament i les de l’arranjament d’un tram del rec del
Molí. Sobre les obres que es faran a l’ajuntament per
suprimir barreres arquitectòniques aprofitant per millorar la
distribució de les dependències de l’edifici de la corporació,
molt a desgrat, constatem que no hi ha hagut una voluntat
real d’arribar a un consens entre els diferents grups.
Valorem positivament tot el que fa referencia a la voluntat
de l’equip de govern d’intentar racionalitzar els punts de
recollida d’escombraries del poble, tot esperant a arribar a
un consens per fixar quin tipus de recollida s’implementarà
en el futur.

Pel poble de Verges el 2016 serà
un any d’obres. Ja s’ha acabat
l’arranjament d’ un tram del Rec
de l’Estany amb un sistema
constructiu que té molt en compte
no malmetre l’ecosistema del lloc.
Són uns treballs que sempre hem
considerat molt necessaris i que esperem que vagin tenint
continuïtat a altres trams, amb vista al futur.
D’altra banda, properament també està previst iniciar les
obres de la tercera fase del sanejament del poble. Un
projecte vital que afectarà una part important del poble.
A part de la connexió a la xarxa dels habitatges d’aquesta
zona, servirà per millorar una zona tant característica del
poble com és la del rec del molí. Una obra que nosaltres
consideràvem molt important.
Som conscients que
provocarà tota una sèrie de molèsties. El resultat final
però s’ho val i, per aquest motiu, caldrà que tots plegats
tinguem paciència.
Enmig d’aquest paquet d’actuacions, tampoc ens voldríem
oblidar de les obres d’adequació i remodelació de
l’Ajuntament. Fins ara l’accés als diferents departaments
de l’edifici consistorial era molt complicat per les escales,
un contratemps que amb la incorporació d’un ascensor
quedarà solucionat. Al mateix temps també es farà una
redistribució amb l’objectiu de guanyar espai i poder
atendre millor a tots els ciutadans
Sense cap mena de dubte estem molt contents pel fet que
tres projectes, molt importants per al poble i gestats, per
l’anterior govern d’ERC, tinguin a hores d’ara continuïtat.
Donem les gràcies a l’actual equip de govern per creure-hi

No sempre estem d’acord en la feina que fa l’equip de
govern, així ho fem palès als plens ordinaris. Entenem
que mostrar desacord no és dolent, ans el contrari, hi ha
diferents maneres de veure les coses en poble heterogeni
i plural. La relació de forces al consistori municipal, té com
a resultat que tenim poques possibilitats d’influir en la
governança del municipi. Seguirem treballant per intentar
trobar punts d’acord i de confiança entre els tres grups que
participem en la política municipal a Verges.
Estem per servir als vilatans. És per això que us animem que
us poseu en contacte amb nosaltres sempre que penseu
que us podem ajudar així com us convidem a participar en
els plens ordinaris que se celebren cada dos mesos. No
dubteu a contactar amb nosaltres al telèfon 671678358.
tot i que no s’han tingut en compte algunes aportacions
que hem realitzat sobre alguna d’aquestes iniciatives.
Hem tingut oportunitat d’opinar però , tot i que les nostres
aportacions han estat molt ben argumentades i semblava
que acceptades per tots, al final no s’han aplicat. Creiem
que s’ha de fer la remodelació de l’Ajuntament però en
unes condicions que permetin afavorir un millor trànsit i
atenció dels vilatans i que l’execució de les obres creïn el
mínim de molèsties possibles.
En aquesta línia, també trobem a faltar que no s’hagin
inclòs mesures d’estalvi energètic com la implantació
d’energies renovables.
Per últim, i canviant radicalment de tema, voldríem explicar
el posicionament d’ERC Verges davant el procés cap a la
independència. I estem totalment a favor i així ho hem
demostrat signant diferents manifestos i ho reafirmarem
les vegades que calgui. L’equip de govern de Verges
sap perfectament que ens té al seu costat per tot el que
convingui i ho hem demostrat en diferents ocasions, però
tenim diferents maneres de mostrar aquesta postura.
La CUP han optat pel desafiament directe i la desobediència.
Nosaltres creiem que estem en un moment històric i que
no fa massa temps enrere ni somiàvem que hi podríem
arribar tant ràpidament. Ara bé, s’ha de anar molt en
compte amb com es fan les coses ja que ens hi juguem
molt. Si correm massa podem ensopegar . Ja arribarà el
moment en que haurem de tirar pel dret.
VISCA CATALUNYA INDEPENDENT, TOTS JUNTS HO
ACONSEGUIREM.
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JUNTES DE GOVERN I PLENS MUNICIPALS

ACORDS DEL PLE MUNICIPAL
Ple ordinari de 28 de gener 2016
- S’aprova acceptar la concessió de la
bonificació del 95% de l’ICIO, en relació a les
llicències d’obres 48/2014 per l’aula dels pisos
dels mestres i 30/2015 per a la instal·lació de
mòduls prefabricats a l’IE Francesc Cambó de
Verges.
- S’aprova inicialment el pressupost general per
a l’exercici 2016, amb una previsió d’ingressos
de 1.015.600,00 euros, i una previsió de
despeses de 1.015.600,00 euros.
- S’aprova la plantilla de personal que s’ha
detallat.
- S’aprova les bases d’execució del pressupost
general.
- MOCIÓ DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS
I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC
DE LA CONCA DE L’EBRE:
•

Manifestar al Govern de l’Estat espanyol
el rebuig de l’Ajuntament de Verges a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la
Conca de l’Ebre que va tenir lloc en Consell
de Ministres el passat 8 de gener de 2016.

•

Donar suport a les accions, iniciatives i
mobilitzacions socials que es facin contra
el Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.

•

Donar suport a les accions que el Govern
de Catalunya, els ajuntaments, així
com altres institucions i entitats socials,
presentin davant la Comissió Europea i
altres organismes de caràcter estatal i
internacional amb l’objectiu de defensar els
cabals ecològics aprovats per la Comissió
per la Sosteniblitat de les Terres de l’Ebre.
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•

Demanar a la Comissió de Medi Ambient
europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca
de l’Ebre a les directives europees d’Aigua,
Aus i Hàbitats.

Junta de Govern Local de 28 de gener
de 2016
- Es sotmet a informació pública l’expedient
corresponent a l’ampliació del bar- restaurant
amb terrassa a bar restaurant musical, promogut
per la Sra. Maria Eugènia Darnaculleta Llorens,
en nom de Mas Pi Geni SL, situat al carrer Baix
Empordà, 20 de Verges, perquè en el termini
de 30 dies a partir de la publicació al BOP i
la notificació als veïns, així com la col·locació
al taulell d’anuncis de l’Ajuntament de Verges,
els interessats puguin al·legar el considerin
convenient als efectes.
- Es contracta a la senyora Laura Rovira
Masiques per fer el projecte de taller de recerca
de feina “Aula Oberta”, amb un cost de amb
un cost de 4.800 euros, durant 12 mesos, amb
una dedicació de 20 hores mensuals
- S’aprova el conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament de Verges i el Consell Comarcal
del Baix Empordà per a la neteja, manteniment i
conservació de carreteres, cementiri municipal
i zones del municipi per un import de 10.000,00
euros anuals (IVA 10% a part), realitzant
aquestes tasques 3 dies al mes en horari de
07:00 a 15:00 h.
Junta de Govern de 25 de febrer de 2016
- S’aprova els padrons fiscals que es
detallen a continuació per al 2016: cementiri,
escombraries i vehicles.

Butlletí d’Informació Municipal de Verges L’informatiu
- Es sol·licita a l’obra social de l’entitat Caixabank - Sol·licitar al Departament de Governació i
una subvenció pel màxim import possible per a Relacions Institucionals de la Generalitat de
poder executar el Projecte Joves Verges 2016. Catalunya que aboni retribucions per complir
les tasques municipals als regidors següents:
- Es sol·licita a la Diputació de Girona una
subvenció per a la sega de marges dels camins
rurals del municipi, un import de 3.075 euros,
(20,5km x 150€/km), acceptant les bases que
regeixen aquesta convocatòria.
-Es sol·licita a la Diputació de Girona una
subvenció per a despeses corrents, en
concepte d’enllumenat públic i conservació de
camins i recs, que s’imputarà a la corresponent
partida pressupostària per un import de
25.484,70 euros, i 4.497,30 euros en concepte
de les actuacions de Germà Negre, Orquestra
Maribel, Farcell de Jocs Tradicional i Taller
d’escriptura creativa.

REGIDORA

MESOS

Ignasi Sabater Poch

25%

12

Núria Roca Puigdemont

50%

12

- S’aprova el Conveni de col·laboració entre
l’Administració de la Generalitat de Catalunya
mitjançant el Departament d’Ensenyament
i l’Ajuntament de Verges en relació amb el
projecte de serveis comunitaris. Comprometre’s
a:
•

- Adherir-se al Pla agrupat de formació contínua
per l’exercici 2016. Pla emmarcat dins dels •
Acords de la Formación para el Empleo en las
Administraciones Públicas (AFEDAP) i compta
amb la col·laboració de les organitzacions •
sindicals CCOO i UGT i Csi-F.
•

Junta de govern local 31/03/2016

JORNADA

Facilitar la formació inicial de l’alumnat de
Secundaria Obligatòria, que participi en el
projecte, per al desenvolupament del Servei
Comunitari.
Col·laborar en la concreció, seguiment i
valoració del projecte
Tenir contractada una assegurança de
responsabilitat civil.
Difondre les pràctiques de referència que
es realitzin.

Informar, que la signatura de l’acord no
- S’accepta la subvenció atorgada pel Consell suposa cap despesa per al Departament
Comarcal del Baix Empordà per un import d’Ensenyament ni per a l’Ajuntament de Verges.
de 1.456,53 euros sufragar les despeses
originades pel servei de transport adaptat de la
Comarcal del Baix Empordà.
- Es contracta a l’empresa Enllumenats Costa
Brava SL, per que porti a terme el canvi de
làmpades de mercuri a vapor de sodi a varis
- S’accepten les bases i la convocatòria de la punts de l’enllumenat exterior de Verges, per
subvenció i sol·licitar subvenció per canviar les un cost de 3792,33 euros, IVA inclòs.
obertures de les oficines municipals amb un
pressupost de 10.948,46 euros, a la Diputació
de Girona per a poder desenvolupar l’actuació
per millorar l’estalvi energètic a l’edifici de les
oficines municipals.
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AGENDA

Què es farà?

MAIG 11

Reunió
Propietaris
Forestals

MAIG 25

JUNY 23

Presentació Casal
d’estiu

Revetlla de
Sant Joan

A les 8 del vespre

A les 9 de la nit

Casa de cultura

Plaça Major

MAIG 26

JUL. 3

A les 8 del vespre

Sala de Plens

Ple Municipal

Aplec de la Vall

MAIG 11

A 2/4 de 9 del vespre

Sala de Plens

A les 12 del migdia

Sant Pere de la Vall

A 2/4 de 10 de la nit

MAIG 30

JUL. 9

Reunió
Comerciants
Casa de Cultura

Reunió Circulació

A les 9 de la nit

MAIG 14

Ruta “Víctor
Català”

Casa de cultura

JUNY 4

4a. Ter Bike
Experience
Tot el dia

JUL. 28

A les 9 del matí
La Placeta

Festa del Drac

Ple Municipal

Al pati de l’escola

A 2/4 de 9 del vespre

MAIG 22

JUNY 11 i 12

Festa de la
Gent Gran
Pavelló de Verges

Sala de Plens

Fira de les Labors

Properament hi haurà

Tot el cap de
setmana

la programació
dels Vespres sota el
Campanar.
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