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Benvolguts vergelitans, 

Iniciem un nou any amb noves idees, molta energia, més feina 
i més responsabilitat. Hem acabat un any que podríem dir 
d’obres, d’obres importants tant en alguns carrers del poble 
com en diferents espais i edificis municipals. Així doncs, fent 
balanç, hem finalitzat les obres del rec de l’Estany, la darrera 
fase del sanejament que incloïa la urbanització i soterrament 
de serveis del carrer del Rec del Molí i del carrer Progrés, i 
l’asfaltatge de la Mota i el carrer de l’antic rentador. Aprofitant 
les obres, vam ubicar també una nova zona d’aparcaments 
que amb la implantació de la nova senyalització, ha fet que 
tots plegats gaudim d’un poble més endreçat i que haguem 
millorat en mobilitat. 

A la vegada s’han realitzat les obres de l’Ajuntament, 
eliminant barreres arquitectòniques amb la instal·lació d’un 
nou ascensor i la construcció d’un rampa que permetrà 
accedir a la Sala Polivalent, al vestíbul de l’Ajuntament i al 
Dispensari Mèdic. A la vegada, hem dotat l’edifici de nous 
espais (despatxos de serveis socials, sala de reunions, despatx 
d’alcaldia i una nova ubicació per a l’arxiu municipal) i 
hem buscat mètodes per millorar l’eficiència energètica 
de l’Ajuntament instal·lant un nou enllumenat i reduint 
el consum de calefacció i aire condicionat, amb el canvi 
d’algunes obertures dels balcons de l’edifici. 

També es van fer reformes en forma de voluntariat a la 
Llar d’Infants. Reformes que van consistir en neteja, obra, 
pintura i mobiliari nou. I per acabar, vam reformar un 
espai al cementiri que podrem utilitzar-lo com a magatzem 
municipal. 

L’equip de govern està molt satisfet amb les obres que 
s’han portat a terme i malgrat alguns entrebancs en la fase 
d’alguna d’elles, podem dir que el resultat ha estat molt 
satisfactori. Tanmateix, com sabeu, les obres del sanejament 
no es finalitzaran del tot fins que l’ACA (Agència Catalana de 
l’Aigua) faci el col·lector que ha de portar les aigües brutes a 
la depuradora de l’Escala. Segons les converses mantingudes 
amb el seu director, el senyor Jordi Agustí, és probable que 
aquesta obra es realitzi aquest mateix 2017. Hi estarem a 
sobre. 

Com us deia, comencem un nou any i amb ell un nou 
pressupost. En les properes pàgines podreu observar-hi una 
breu explicació d’algunes de les partides i quines són les línies 
que seguirem aquest 2017. Més endavant, hi podreu trobar 
desglossat tot el pressupost municipal.

A banda del pressupost, també us explicarem les bones 
notícies que hem rebut de part de la Conselleria de Territori 
i Sostenibilitat. 

Vull comentar-vos que a banda de la feina del dia a dia del 
poble i de les constants reunions entre alcaldes i ajuntaments 
dels pobles del voltant, des d’alcaldia també m’he reunit i 
hem mantingut converses durant aquest darrer any amb el 
Departament de Governació i el Departament d’Economia 
i Hisenda de la Generalitat de Catalunya, amb el conseller 
de Cultura Santi Vila, amb el senyor Ricard Font, secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, amb el senyor Fermí 
Santamaria, diputat de Cooperació Local de la Diputació de 
Girona i amb el senyor Raül Morales, director dels Serveis 
Territorials de Governació, Administracions Públiques i 
Habitatge de Girona. Totes elles han estat reunions molt 
profitoses que amb el temps, van donant els seus fruits. 

Per acabar, m’agradaria dir-vos que quan vaig decidir 
presentar-me a les eleccions municipals conjuntament amb 
els meus companys, ho vaig fer tenint molt clar un concepte 
pel qual havíem de treballar des de l’inici: el de la unitat. Com 
sabeu, des del primer dia hem cercat aquesta unitat, la del 
poble i la dels 9 regidors del ple municipal. Vull recordar les 
paraules amb les que em dirigia a tots vosaltres el dia que es 
va constituir el nou ajuntament: “volem comptar amb tothom 
que vulgui treballar per Verges, independentment del grup al 
qual pertanyin (...) Només us demano que la confiança sigui 
mútua i que ens mantinguem units, perquè si estem units 
com a poble i remem tots cap a la mateixa direcció, tenim una 
força que és innegable”. És cert que moltes vegades no és fàcil, 
però vull deixar clar que l’equip de govern treballem des del 
principi, cada dia, perquè aquest treball col·laboratiu sigui 
un fet i és per això que estem disposats sempre a escoltar, 
dialogar, compartir, debatre i treballar plegats pel bé del poble 
i la seva gent. I ho vull deixar clar ara, perquè ens venen uns 
anys amb projectes engrescadors, d’aquells que no es veuran 
materialitzats en grans obres físiques, però que són del tot 
necessaris. I tots, equip de govern, partits de l’oposició i la 
resta de vilatans serem importants i haurem d’ajudar-hi. 

                                Ignasi Sabater i Poch
                                   Alcalde de Verges
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17 de SETEMBRE
Bicicletada per les 
Jornades Europees de 
Patrimoni.
A les 10 del matí, davant la 
resclosa de Colomers, va 
començar la bicicletada que 
anava de Colomers a Canet de 
la Tallada, visitant els indrets 
patrimonials més característics. 
Vam pedalar aproximadament 
uns deu quilòmetres, a poc a 
poc, per camins de carro, per 
un itinerari molt planer i ple de 
sorpreses interessants.

24 de SETEMBRE
5a. Volta Empordanet
Per cinquè any consecutiu, 
l’Associació Verges Clàssic Club 
va organitzar aquesta trobada 
que permet conèixer racons molt 
bonics del nostre entorn.

4 d’OCTUBRE
Comença el taller 
d’escriptura creativa.

El taller va ser dirigit per 
l’escriptor Albert Forns i comptà 
amb la presència d’un grup 
de 10 persones interessades. 
L’experiència va ser molt positiva 
i es plantejaran nous tallers. 

6 d’OCTUBRE
Ple ordinari.

Es va celebrar el Ple Ordinari a 
la sala de plens de l’Ajuntament 
de Verges. A banda dels punts 
de l’ordre del dia, els regidors 
de l’Ajuntament van voler agrair 
a la Puri la seva tasca com a 
treballadora. Li van desitjar 
molta sort, que gaudís de la seva 
jubilació i li van fer entrega d’un 
petit detall. 

A més, l’historiador Salvador 
Vega va fer entrega als membres 
del Consistori, d’un document 
històric per a l’Arxiu Municipal. 

21 a 23 d’OCTUBRE
5a. Trobada de Ranxos.

Durant tot el cap de setmana es 
va celebrar a Verges la V Trobada 
de Ranxos de Catalunya. Una 
trobada que englobà diferents 
actes de divendres a diumenge, 
que van fer que fos una festa 
del nostre poble, en què vam 
poder d’una banda ensenyar les 
nostres tradicions i, de l’altra, 
gaudir de la germanor i les 
tradicions d’altres ranxos, sopes 
i calderers. 

30 d’OCTUBRE
Trobada de diferents 
Ajuntaments per a la 
millora de les carreteres.
Diferents ajuntaments es van 
reunir a Torroella de Montgrí 
per tractar la reivindicació de la 
millora de les carreteres del Baix 
Ter, i sobretot un tram de la C-31, 
on es troba el perillós “empalme” 
amb la carretera de l’Escala.

11 de NOVEMBRE
Inauguració Exposició 
de fotos de Campanario 
a Can Grau.
Durant dues setmanes, al 
bar Bar Can Grau de Verges 
hi va haver una exposició 
de fotos del municipi de 
Campanario (Extremadura). 
Eren fotografies cedides per 
persones que van participar en 
un concurs fotogràfic, celebrat 
a Campanario. Com bé sabeu, 
molts habitants de Verges tenen 
familiars i/o orígens en aquesta 
població. És per això que el 
Bar Can Grau va organitzar 
l’exposició fotogràfica.

12 de NOVEMBRE
Visita guiada 
“L’Empordà Medieval”.
Visita inclosa dins la campanya 
divulgativa del Club de Cultura i 
identitat del Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona. Verges va 
participar-hi a través del Consell 
Comarcal del Baix Empordà, 
oferint una visita guiada gratuïta 
per conèixer el nucli Antic del 
municipi. El guiatge va anar 
a càrrec de Salvador Vega, 
acompanyat de Josep Cots.
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13 de NOVEMBRE
Manifestació “Per la 
democràcia. Defensem 
les nostres institucions”.
El diumenge 13 de novembre 
vam anar a la manifestació 
de Barcelona per defensar les 
nostres institucions i els nostres 
càrrecs electes.

24 de NOVEMBRE
Xerrada “Noves 
Tecnologies: Passió o 
addicció”.
A la Sala Polivalent de Verges, 
hi va haver una nova sessió del 
cicle de conferències “Diàlegs 
sobre el comportament humà” 
del Dr. Farré. Aquesta sessió 
va estar dedicada a la passió o 
addicció a les noves tecnologies, 
i va anar a càrrec del Dr. Josep 
Maria Farré Martí (Psiquiatra), 
Dra. S.Jiménez Murcia i Dr. 
Fernández Aranda (Hospital de 
Bellvitge). 

25 i 26 de NOVEMBRE
Gran recapte.
Durant el cap de setmana les 
botigues del poble van recollir oli, 
llet, llegums i conserves de carn i 
peix pel Gran recapte d’aliments.

1 de DESEMBRE
Ple ordinari.

Campanya recollida de 
joguines.
Les joguines recollides es van fer 
arribar a nens i nenes de famílies 
amb pocs recursos de la nostra 
comarca dins la campanya que 
organitza la Creu Roja Girona per 
Reis.

10 de DESEMBRE
Taller de Nadal.

Vam gaudir d’una tarda fent 
manualitats per a adults i 
nens al Pavelló Municipal. Les 
manualitats fetes pels adults 
van servir per decorar diferents 
espais del poble.  

Arribada del Tió.
Tot seguit, a la Placeta, arribà el 
nostre estimat Tió que ens tenia 
moltes sorpreses preparades. 

11 de DESEMBRE
3x3 de bàsquet per la 
Marató.

Durant tot el matí, al Pavelló de 
Verges, hi hagué partits de 3 
contra 3 de bàsquet, dedicats a 
La Marató de TV3. Moltes gràcies 
a tots els participants i al C.B. 
Verges per la seva col·laboració. 
Va ser un gran èxit.

15 de DESEMBRE
Concentració en suport 
de la Carme Forcadell.
El vergelitans ens vam concentrar 
davant de l’Ajuntament per 
donar suport a la presidenta del 
Parlament, Carme Forcadell,  
que havia de declarar davant del 

TSJC per haver permès la votació 
de les conclusions de la comissió 
d’estudi del procés constituent.  

17 de DESEMBRE
Fem cagar el Tió i encesa 
de llums.

Varem fer cagar el Tió tots plegats 
i vam viure l’encesa dels llums de 
Nadal. Per berenar, vam menjar 
pa amb xocolata (els beneficis es 
van destinar a La Marató).

18 de DESEMBRE
Actes per la Marató.
Gran matí a Verges, amb un 
munt d’activitats dedicades a 
La Marató de TV3. I a la nit, la 
Coral Vergelitana ens va regalar 
un gran concert de Nadal. Entre 
totes les persones i entitats vam 
obtenir 4.273,66€. 
Des d’aquí volem agrair i felicitar 
a tothom per la seva col·laboració.

22 de DESEMBRE
Pessebre vivent i 
cantada de Nadales.

Els alumnes de l’IE Francesc 
Cambó van celebrar la Festa 
de Nadal escenificant diferents 
passatges del pessebre i cantant 
nadales pels carrers de Verges. 
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En algunes d’aquestes escenes 
del pessebre, es podia fer una 
aportació per La Marató de TV3 
d’enguany.

27 de DESEMBRE
Concentració en suport 
d’en Joan Coma.
El poble de Verges es solidaritza 
amb el regidor de Vic Joan 
Coma i fa una clara defensa de 
la llibertat d’expressió. 

Del 4 al 8 de GENER
Festa Major de Sant 
Julià i Santa Bassilisa.

5 de GENER
Arribada dels Reis 
d’Orient i campament 
reial.

18 i 25 de GENER
Xerrada “Connecta amb 
els teus fills”.
El 18 de gener, s’inicià el cicle de 
tallers “Connecta amb els teus 
fills” a càrrec de Joan Fernàndez 
Giner (equip de promoció de la 
salut de Girona), i organitzats 
per l’AFA de l’IE Verges. Aquests 
tallers anaven enfocats a la 
prevenció del consum de drogues 
i altres conductes de risc des 
d’un punt de vista educatiu. 

25 de GENER
Reunió a Verges amb els 
SSTT d’Ensenyament.
Reunió amb el Director dels 
SSTT d’Ensenyament de 
Girona, l’Equip de Direcció de 
l’IE Francesc Cambó, l’AFA de 
Verges i els ajuntaments de 
l’àrea d’influència.

28 de GENER
Consell d’alcaldes al 
Consell Comarcal del 
Baix Empordà.
L’alcalde de Verges va participar 
al Consell d’Alcaldes del CCBE 
amb l’assistència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, el 
senyor Josep Rull. El motiu de la 
reunió era la problemàtica de les 
carreteres del Baix Ter.

30 de GENER
Visita Can Punton i 
caminada.

La Gent del Ter van fer una visita 
a Can Punton i una caminada de 
Verges a Bellcaire, tot seguint el 
rec del Molí. 
Els guies de la trobada van ser en 
Salvador Vega, la Clara Silvestre 
i en Josep Cots.

2 de FEBRER
Diàlegs sobre el 
comportament humà.

Cicle de xerrades dins del 
“Diàlegs sobre el comportament 
humà”. La xerrada tenia el títol de 
“Verges pateix?”, i anava a càrrec 
dels psicòlegs H.Domínguez 
i J.Almeda, el psiquiatra J. M. 
Farré i la politòloga D. Canals.

Ple municipal.
S’aprova el pressupost de 
l’Ajuntament de Verges per a 
l’any 2017.

4 de FEBRER
Presentació del llibre 
“Residu zero a casa”.
Es va presentar a la Placeta, el 
llibre de Bea Johnson “Residu 
zero a casa”. La presentació va 
anar a càrrec de la traductora del 
llibre, l’Esther Peñarrubia. Va ser 
una xerrada molt interessant on 
vam aprendre diferents tècniques 
de reciclatge. 

Visita i xerrada sobre la 
Processó i la Sopa de 
Verges.

Un col·lectiu de joves de 14 a 16 
anys del Cau de Girona van visitar 
el poble i estaven molt interessats 
a conèixer la Processó i la Sopa 
de Verges. Vam organitzar una 
visita guiada i una xerrada, que 
va comptar amb la col·laboració 
d’en Santi Gifre i d’en Joan Brusi, 
a qui estem molt agraïts.



LA MARATÓ 

Una vegada més, el poble de Verges ha mostrat la 
seva vessant més solidària amb La Marató. Aquest 
any l’import que s’ha recaptat ha sobrepassat els 
4.000€. Des d’aquí volem donar les gràcies a totes 
les entitats i persones que hi han col·laborat. La 
Marató diu molt de tots nosaltres i, com a poble, ens 
fa més grans.

SALUT

El mes de novembre ens vam entrevistar amb la 
directora de l’ABS de Torroella de Montgrí, la Sra. 
Alícia González, degut a diferents queixes que ens 
van arribar del Servei de Pediatria. Li vam voler 
manifestar el nostre malestar i disconformitat en dos 
punts referents al servei de pediatria que es realitza 
al nostre consultori.

En primer lloc, vam posar-li de manifest que durant 
alguns mesos no hi havia cap pediatra que vingués a 
cobrir les visites de Verges i, per tant, ens havíem de 
desplaçar a Torroella de Montgrí amb l’inconvenient 
que això comporta. 

En segon lloc, li vam comentar també el fet que en 
cas d’urgència pediàtrica ens hem de desplaçar 
amb el nen malalt a Torroella de Montgrí i sovint ja 
no hi ha hores lliures per poder fer la visita. Li vam 
demanar que s’hauria de trobar un sistema o establir 
un nou protocol per evitar tants desplaçaments 
innecessaris.

La Sra. González es va comprometre a trobar una 
solució i que ens tornaríem a entrevistar. També 
ens va explicar que l’empresa que gestiona l’ABS 
de Torroella de Montgrí establiria un Conveni amb 
l’Hospital Sant Joan de Déu i que segurament es 
solucionarien aquests problemes de cobertura de 
pediatres. 

Esperant que sigui així, l’equip de govern insistirà en 
què es posin solucions a tots aquests problemes que 
ens afecten a tots.

Més endavant, ens vam entrevistar amb el delegat 
territorial del Departament de Salut, el Dr. Miquel 
Carreras. El motiu de la trobada era tractar el tema 
de la construcció del nou dispensari, un equipament 
municipal que pensem que és indispensable per 
Verges. Ens van informar que és un dels projectes 
prioritaris per Girona i que esperen que s’inclogui 
dins els pressupostos de la Generalitat que s’han 
d’aprovar properament. També els vam manifestar  
la nostra preocupació pels problemes del Servei de 
Pediatria que hem esmentat anteriorment.

JOVENTUT

Aquest curs s’ha iniciat un projecte de treball amb 
joves, amb la col·laboració de l’Institut Escola i els 
Serveis Socials de l’Ajuntament, que es realitza 
a la Casa de Cultura els dijous a la tarda. Aquest 
projecte consisteix en fer un reforç educatiu a joves 
que cursen estudis en el nostre institut.

SERVEIS SOCIALS

Hem de donar la benvinguda a la nova treballadora 
social, la Sra. Silvia Mas Viella.   El passat 21 de 
novembre va començar a treballar a Verges. Farem 
tot el possible perquè pugui desenvolupar la seva 
tasca professional de la millor manera.

Aprofitem també aquestes línies per agrair la gran 
tasca i professionalitat que va dedicar en tot moment 
la Sra. Cinta Mitjana Salvat al poble de Verges. Li 
volem desitjar tota la sort del món en aquest nou 
camí que emprèn. 

Estem treballant per engegar un projecte d’intervenció 
cognitiva i detecció de necessitats en persones grans 
del poble, mitjançant tallers i activitats diverses.

Des de Serveis Socials fem una crida per trobar 
voluntaris que vulguin acompanyar a persones grans 
del poble unes determinades hores al dia. Si teniu 
ganes de col·laborar en aquesta tasca, podeu enviar 
un correu electrònic a mbalaguer@caritasgirona.cat, 
o bé trucar al telèfon 630.577.743 i us indicaran què 
cal fer. Moltes gràcies per avançat.
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Durant aquests darrers mesos, hem aplicat la primera 
fase de la nova senyalització al centre del poble. 
Coincidint amb la finalització de les obres del carrer 
Progrés, es va obrir un accés al nou aparcament de 35 
places que dóna accés directe als vianants  al centre 
del poble. A la vegada, es va posar en funcionament 
aquesta primera fase de senyalització que coincidia 
també amb la instal·lació de pilones i jardineres al 
carrer Francesc Cambó i Progrés (ambdós de sentit 
únic), deixant un espai més agradable per a tots. 

També vam decidir netejar i millora l’espai de davant 
de Cal Veterinari, col·locant una pilona amb clau 
perquè els veïns hi puguin tenir accés, però deixant 
l’espai lliure durant el dia perquè petits i grans puguin 
utilitzar-lo sense perill de cotxes. 

Durant les properes setmanes, continuarem amb la 
segona fase de la senyalització que engloba la nova 
urbanització i els carrers Padró i Ample. 

Per altra banda, les obres de la tercera fase de 
sanejament ja s’han acabat. Hem estat molt insistents 
amb l’empresa amb els acabats finals i per això s’han 
allargat més del compte. Per tant, des d’aquí volem 
agrair la paciència de tots els veïns. Una vegada 
finalitzades les obres, vam dotar l’espai de diferents 
bancs i jardineres noves, que d’una banda impedeixen 
que els vehicles aparquin de qualsevol manera i, de 
l’altra, deixen un entorn més agradable a la zona. 

Una de les millores que s’han fet és l’asfaltatge de 
la Mota. Coincidint amb això, properament posarem 
dues baranes de fusta a la zona del rec de l’Estany 
per evitar cap mena de perill amb els vianants. 

Durant aquest mes de febrer hem solucionat un 
problema existent a la riera del Mas Vicens, a l’altura 
del taller d’en Darnaculleta. Així doncs, esperem 
que amb la tasca realitzada, no es produeixin les 
acumulacions d’aigua que impedien el pas al camí 
principal.

Pel que fa als camins, demanem a tothom una mica 
de paciència. Les pluges abundants del mes de gener 
han malmès alguns dels nostres camins. Mica en 
mica, i dins la gravetat de cadascun d’ells, en farem 
l’anàlisi i els anirem reparant.  Per això demanem als 
principals afectats una mica de paciència, però ens 
comprometem a posar-hi solució. 

OBRES I SERVEIS

 
ACOLLIDA DE REFUGIATS

El passat 18 d’octubre vam mantenir una reunió amb 
el secretari d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, l’Oriol 
Amorós, i ens va donar informació relativa al servei 
de 1a acollida i de refugiats de la Generalitat. Us 
transmetem aquesta informació:

Des del  juny del 2016 tota persona empadronada 
té dret al servei d’acollida. Així doncs, tota persona 
que arriba hauria de passar per l’empadronament i, 
si és al cas, prestar-li el servei. Aquest servei inclou 
l’acompanyament, la formació i la certificació d’uns 
coneixements mínims per facilitar el viure i treballar a 
Catalunya que es divideixen en tres mòduls: un  per 
aprendre català i castellà, un sobre coneixements i 
un tercer sobre coneixement de la societat catalana.

Pel que fa a l’acollida, ens explicà que a data de 18 
d’octubre de 2016 hi ha 1216 places disponibles.  Hi 
ha un programa finançat del Govern Espanyol que 
pot finançar pisos fins a 300€/mes. Si hi ha persones 
que volen posar un pis a la disposició, cal que aquest 
tingui un informe tècnic signat i es poden inscriure al 
web de la Generalitat a l’apartat de Tràmits. 

La primera acollida dels refugiats la gestiona Creu 
Roja. Aquesta el porta a sol·licitar el dret d’asil ( que 
només pot ser atorgat per un estat) a la Delegació del 
Govern. Després es preveuen 3 fases: acollida (entre 
6 i 9 mesos), residència amb pis (entre 6 i 11 mesos) i 
autonomia (6 i 4 mesos). 
Per part de l’Ajuntament de Verges, estem treballant 
en dos àmbits per poder acollir: 
1. Els pisos dels mestres.
2. Els pisos, propietats de bancs, que tenim tancats. 
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A continuació fem una breu explicació de quines 
són les línies a seguir aquest 2017 i aclarim algunes 
de les partides pressupostàries. Tanmateix, a les 
properes pàgines podreu trobar-hi tot el pressupost 
per poder consultar el que faci falta. 

POUM

La quantitat més gran en les inversions d’aquest 2017 
servirà per començar a redactar el Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal (POUM). Aquesta és una tasca 
de gran importància, que ordena urbanísticament 
el poble i el seu terme municipal i dissenya el seu 
desenvolupament i creixement futurs. La redacció 
d’un POUM és un procés llarg i vol molt de diàleg. A 
més, és un procés en el qual tots els vergelitans hi 
tenim molt a dir. La despesa que es destina aquest 
2017 per començar a redactar-lo és de 20.000€.
 
Un municipi com Verges necessita un POUM? La 
resposta és sí. L’Ajuntament vol posar fil a l’agulla 
a aquest procés per solucionar els problemes 
derivats d’unes normes urbanístiques subsidiàries 
molt obsoletes, molt allunyades de les necessitats 
reals del municipi. Tant el nostre municipi com la 
societat en general han canviat en aquests darrers 
anys i les nostres necessitats actuals necessiten 
d’un nou referent urbanístic. És per això que hem 
decidit començar amb la redacció del POUM per 
donar resposta a aquestes noves necessitats, 
preveure solucions per a les que puguin sorgir en 
un futur pròxim, i adaptar el document a les noves 
legislacions urbanístiques i ambientals.

Revisar el pla general significa repensar, sobre 
l’estructura del municipi i els assentaments urbans 
consolidats que configuren Verges, la proposta 
urbanística existent i fer-ho remarcant aquells 
valors que com a societat hem evolucionat, als 
que foren la referència sobre la que es va projectar 
el marc urbanístic vigent i que han regulat el 
desenvolupament urbanístic, econòmic i ambiental 
al llarg d’aquests últims anys. 

Reordenar urbanísticament el municipi requereix 
conèixer i reconèixer sobre el territori la diversitat 
que aquest conté i atendre a les seves especificitats, 
a la seva capacitat receptora de les activitats 
humanes, als seus límits i , alhora, reforçar els 
elements de complementarietat que s’estableix 

amb els sistemes veïns. L’ordenació urbanística de 
Verges ha de d’ajustar-se al marc jurídic i, d’acord 
amb ell, ha de perseguir la utilització racional del 
territori i conjuminar les necessitats de creixement 
amb la preservació dels recursos naturals i dels 
valors paisatgístics, històrics i culturals.

Per altra banda, el nou planejament ha de garantir 
la qualitat de vida de les generacions presents i 
futures i configurar models d’ocupació del sòl que 
evitin la dispersió en el terme municipal, considerin 
la rehabilitació i renovació del sòl urbà consolidat i 
afavoreixin la cohesió social. 

Així doncs, estem davant d’un procés important, 
engrescador, que necessitarà molt de diàleg i 
molta participació de tots els vilatans. Perquè 
un pla urbanístic no és únicament un document 
tècnic i administratiu. El Pla ha de ser el reflex 
d’una voluntat d’acord entre els veïns del municipi 
i les diferents administracions que es concreta en 
un seguit d’objectius, criteris i determinacions pel 
desenvolupament futur del poble. És per tot això 
que durant la seva tramitació hi haurà un programa 
de Participació Ciutadana, el qual estructurarà la 
participació de tots els vergelitans en el treball de 
redacció, amb l’objectiu d’informar dels continguts 
del POUM en les seves diferents fases de redacció 
i recollir les opinions i aportacions de tots plegats 
respecte cada àmbit de treball. 

PORTA A PORTA

Com sabeu, des del mes de novembre passat, el 
Consell Comarcal del Baix Empordà gestiona tota 
la prestació del servei de recollida i eliminació 
de la fracció de rebuig dels residus municipals. 
L’Ajuntament de Verges ha volgut actualitzar 
d’aquesta manera l’antic contracte del servei de 
rebuig que portava anys en fase de pròrroga, una 
situació que calia resoldre.

La voluntat de l’equip de govern de Verges és fer 
un canvi en el model de recollida de residus del 
municipi i establir el model Porta a Porta, tan aviat 
com es pugui. Aquest model comportarà molts 
avantatges com per exemple l’increment de la 
recollida selectiva, l’estalvi de costos d’entrada de 
residus a l’abocador i així evitar futurs increments 
de la taxa d’escombraries, eliminar els contenidors 
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(o gran part d’ells) del carrer i guanyar en espais 
públics, entre molts d’altres. 

Per observar la viabilitat d’un sistema Porta a 
Porta en un territori de les característiques com el 
nostre, el Consell Comarcal del Baix Empordà ha 
encarregat un estudi subvencionat per l’Agència 
de Residus que ens ajudarà a conèixer la realitat i 
poder gestionar amb eficàcia el servei. 

A Verges ja hem començat a aplicar-lo en alguns 
àmbits com en el cas dels comerciants i del porta a 
porta de tots aquells objectes que no poden anar a la 
deixalleria. I el resultat està essent molt satisfactori. 

INVERSIÓ SOCIAL

En el pressupost municipal d’aquest 2017 destinem 
més esforços en inversió social. A més de les 
tasques que s’han anat fent darrerament, s’han 
ampliat les partides de Joventut (una partida que els 
darrers anys no existia) i Atenció a les persones. A la 
vegada, hem creat una línia de Beques en diferents 
serveis, per a persones que ho puguin necessitar. 

HISENDA

Pel que fa al tema econòmic, cal destacar la 
disminució important en la partida destinada a la 
Llar d’Infants; dels 108.000€ de l’any 2015 i els 
90.000 del 2016, hem passat als 70.000€ d’enguany, 
mantenint un mateix model i un mateix servei.

Per altra banda, fruit de converses i treball amb 
el departament de Governació i el departament 
d’Economia i Hisenda de la Generalitat, hem 
aconseguit una certa reducció de l’endeutament 
(uns 280.000€), que ens han permès reduir alguns 
dels interessos bancaris. Actualment, 3 préstecs 
de les inversions ja els hem finalitzat. A més, hem 
renegociat els préstecs d’inversions existents que 
eren d’un +4% d’Euribor, a un 2%.

PARTICIPACIÓ

Durant aquest 2017 es portarà a terme el nou Pla 
de Participació que s’està acabant de treballar i que 
es posarà a votació al Ple Municipal. És per això 
que hem demanat una subvenció a la Diputació de 
Girona en concepte de Participació. 

Tanmateix, algunes de les parts essencials d’aquest 
Pla de Participació ja s’han començat a aplicar fa 
mesos. Exemple d’això són la creació de diferents 
Comissions de Participació que no només ajuden a 
gestionar el dia a dia del poble, sinó que tenen com 
a objectiu pensar i treballar projectes que es puguin 
portar a terme en un futur al poble de Verges. 

Un altre punt important a destacar del Pla de 
Participació és el treball comú, el voluntariat. 
Aquest punt també s’ha començat a desenvolupar 
entre els vergelitans. Accions com les que s’estan 
portant a terme a la nova Sala de Lectura (posar 
ordre a la gran quantitat de llibres cedits per la gent, 
etiquetar-los i catalogar-los); o bé la que es va portar 
a terme el passat estiu a la Llar d’Infants (neteja, 
construcció, pintura i mobiliari nou). Accions de 
voluntariat on l’Ajuntament es compromet a pagar 
el material i mobiliari, i que ajuden a teixir vincles 
entre els vilatans, fent que es sentin com a seus els 
espais públics i municipals. 

MICROURBANISME

També hi ha un important augment en la partida 
de Brigada Municipal, ja que l’equip de govern vol 
donar importància durant els propers mesos a les 
tasques de microurbanisme, aquelles petites coses 
que podem fer amb pocs recursos, per millorar de 
forma substantiva els espais públics, els espais 
municipals i, de retruc, la qualitat de vida de tots els 
vilatans. 

CULTURA I FESTES

Pel que fa a les partides de Cultura i Festes, a més 
de les partides ja habituals que es veuen algunes 
d’elles modificades, l’Ajuntament ha decidit invertir 
en l’edició del llibre anomenat “La petita història 
de la Processó de Verges”, amb il·lustracions de la 
Pilarin Bayés. Un llibre que ha estat fruit d’un treball 
en comú, però que ha estat possible, sobretot, per 
la col·laboració de la Màriam Serrà, a qui estem 
profundament agraïts per la gran feina que ha fet i per 
haver-nos ajudat en la seva redacció. Properament 
anunciarem el dia de la seva presentació. 

També tenim previst invertir en l’edició d’un CD amb 
les sardanes del mestre Joaquim Ferrer, conegut 
per en Quim Gil. 
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Fa anys que diferents veus del poble reclamen amb 
raó i amb un treball al darrere, el reconeixement 
que mereix per part del poble de Verges al que fou 
músic, intèrpret de fiscorn, professor i compositor 
de sardanes. Estem molt orgullosos de poder, per 
fi, oferir la possibilitat d’escoltar les particulars 
sardanes que composava. 

SENYALITZACIÓ PATRIMONIAL I 
COMERCIAL

Aquest 2016 s’ha treballat i s’està acabant de portar 
a terme tota la senyalització viària a l’interior del 
poble, i durant el 2017 es treballarà la senyalització 
del patrimoni cultural i natural i, a la vegada, la 
senyalització comercial, consensuada amb els 
propis comerciants. 

INSPECCIONS ECA

En el pressupost hi ha una partida de 7.000€ 
anomenada Inspeccions ECA, que són els serveis 
per dur a terme la inspecció periòdica en les 
instal·lacions elèctriques de diversos enllumenats 
públicS i dependències municipals. És necessari 
portar-les a terme perquè moltes d’elles porten 
temps en fase de caducitat. 

A la vegada, estudiarem també la possibilitat 
d’ampliar la potència de llum del Pavelló Municipal, 
així ens estalviaríem molts diners en contractar-la 
cada vegada que s’ha de fer una actuació musical o 
obra de teatre. 

OBRES I ACTUACIONS DE 
MILLORA

De cares aquest 2017, també tenim previst actuar 
en el carreró que uneix el carrer dels Bous i el carrer 
Ample. És una obra necessària degut al seu mal 
estat i que pot donar continuïtat en un futur, als 
altres dos carrers que uneix. 

Per altra banda, tenim la intenció de fer tasques de 
millora a la Sala Polivalent de l’Ajuntament,  dotant-la 
de les eines necessàries per a fer-hi actes (pantalla 
i projector fix, amb un equip de so en condicions), 
millorant-ne la seva acústica i dotant-la d’aparells 
d’aire fred i calent. 

CONVENI TRAMUNTANA

Durant aquest 2017 es tornarà a signar el conveni  
entre l’Ajuntament de Verges i el Centre Ocupacional 
Especial de treball Tramuntana. Les diferents 
tasques que venen a fer al nostre poble són les 
següents:
1. neteja de les urbanitzacions i les quatre carreteres.
2. jardineria: combinen la del poble i la del cementiri.
3. neteja del Casc Antic.

MILLORES A LES NOSTRES CARRETERES

El passat 27 de gener del 2017, es va celebrar 
un Consell d’Alcaldes extraordinari al Consell 
Comarcal del Baix Empordà per tractar un únic 
tema: la problemàtica de les carreteres del Baix Ter. 
La reunió va comptar amb la presència del conseller 
de Territori i Sostenibilitat, el senyor Josep Rull. 

Aquesta era la culminació d’una sèrie de trobades 
prèvies entre els alcaldes i alcaldesses del l’àrea del 
Baix Ter, promogudes per l’Ajuntament de Verges 
i Torroella de Montgrí. Arran d’un dels múltiples 
accidents a la carretera de l’anomenat “empalme”, 
l’alcalde de  Verges es va posar en contacte amb 
el de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i van 
decidir començar a treballar aquesta problemàtica. 
Primer de tot hi hagué una reunió entre alcaldes, 
seguidament una trobada amb la Plataforma 
Víctimes Carreteres Baix Ter i setmanes més tard 
una trobada amb el secretari d’Infraestructures 
i Mobiltat, el senyor Ricard Font, i també el seu 
director, en Xavier Flores. Després d’aquesta 
trobada, els ajuntaments implicats vam redactar 
tota una sèrie de mancances i millores relacionades 
amb els seus pobles respectius i les vam presentar 
al president del CCBE, el senyor Joan Català. La 
culminació de tot plegat va ser aquest Consell 
d’Alcaldes esmentat a l’inici. 

Vam rebre molt bones notícies de part del conseller 
Rull, ja que ens va anunciar un pla de millora de 
seguretat a les carreteres del Baix Ter, invertint 
prop de 20 milions d’euros en els propers quatre 
anys en diverses actuacions per millorar el traçat, 
les interseccions, i la seguretat en les travesseres 
d’aquest àmbit.
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En concret, el pla inclou les millores següents: 

• Rotonda a la intersecció entre la C-31 i GI-
632 (carretera de l’Escala).  Tindrà 56 metres de 
diàmetre i dos carrils. L’actuació compta amb un 
pressupost d’uns 700.000 euros i es licitarà aquest 
any.

• GI-633, de la cruïlla de l’N-II a la variant de Sant 
Jordi Desvalls. Amb una inversió estimada de fins 
a 4 milions d’euros, es preveu portar a terme les 
obres d’eixamplament i millora del traçat d’aquest 
tram, així com la millora de la seguretat i les 
interseccions a la travessera de Cervià de Ter. Les 
obres es licitaran durant aquest any.

• Millora de la seguretat viària entre la variant 
de Sant Jordi Desvalls fins a Verges. Es preveu 
redactar el projecte aquest any i licitar les obres 
durant el 2018, amb un pressupost d’uns 3 milions 
d’euros. Les obres inclouran l’eixamplament i 
millora del traçat, així com la millora d’interseccions 
i seguretat a les travesseres de Colomers, Jafre i 
Verges.

• Rehabilitació i millora del pont de Verges. El 
projecte es redactarà durant aquest any i les obres 
s’impulsaran l’any vinent, amb una inversió prevista 
de 2,5 milions d’euros. Es rehabilitarà el viaducte 
existent, amb una nova secció per habilitar el trànsit 
de vianants i bicicletes. 

Les obres s’executaran durant el 2018.

• Millora de la seguretat viària  a la GI-642 i GI-
643 entre la intersecció amb la C-31 i Gualta. 
Es redactarà durant aquest any tres projectes 
constructius i els treballs s’executaran per fases 
entre 2018 i 2020: Rupià-Parlavà; Parlavà-Serra de 
Daró i Serra de Daró-Torroella de Montgrí. S’estima 
una inversió total de 9 milions d’euros, uns 3 milions 
d’euros per cada tram.

•Mesures de seguretat viària a les travesseres 
urbanes. S’invertiran 500.000 euros per 
implementar millores semafòriques, itineraris de 
vianants i la senyalització de les travesseres de 
Colomers, Jafre, Verges, Ullà, Torroella de Montgrí, 
Rupià, Parlavà i Serra de Daró, d’acord amb els 
municipis afectats. L’estudi i l’execució dels treballs 
es durà a terme aquest any.

Així doncs, tal i com va expressar el conseller Rull, 
s’ha prioritzat en funció de quatre factors: seguretat, 
congestió i capacitat, equilibri territorial i activitat 
econòmica, elaborant un pla amb un calendari 
compartit i avaluable per part del territori. 

Felicitem-nos doncs tots plegats per la gran notícia 
i des del consistori lluitarem perquè els propers 
anys es vagin complint totes i cadascuna de les 
propostes del pla. 

Butlletí d’Informació Municipal de Verges L’informatiu

Número 6. Hivern 2017 11



PRESSUPOSTOS 2017

12

PRESSUPOST 2017
El Ple Ordinari del passat 2 de febrer va aprovar el pressupost municipal per al 2017 amb els vots favorables 
de l'equip de govern i l'abstenció del grup municipal PDeCat i el vot en contra del grup municipal d’ERC.
Aquí podeu veure'l detallat i amb total transparència.

INGRESSOS
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PATRIMONI, COMUNICACIÓ I CULTURA

PATRIMONI

El passat ple del 9 d’octubre va tenir un gust de papers 
vells. Una persona anònima va fer donació a la vila 
de Verges, del Llibre d’Actes de l’Orfeó Vergelità 
dels anys 1948 fins el 1955. El llibre, juntament amb 
el segell de cautxú de l’entitat, varen ser entregats 
per part d’en Salvador Vega, que es mostrar molt 
content que una persona hagués volgut cedir a 
l’Arxiu Municipal un objecte de la nostra història 
recent, que ajuda als historiadors a entendre una 
mica més la vida d’aquells anys, gràcies als detalls 
que es destil·len de les pàgines. Com va dir en Vadó 
durant la cessió del document “tota pedra fa paret”. 
Si voleu consultar-lo, el document s’ha incorporat a 
l’arxiu i la seva localització és la 3.10.2.1.2 Cultura – 
Festes, Teatres.

Si considereu que teniu algun document o objecte 
interessant us encoratgem a posar-ho en coneixement 
en alguns dels nostres fantàstics historiadors, 
senzillament perquè puguin veure’l, com també a fer-
ne la cessió a la vila de Verges, per “anar fent paret”.

Agraïm des d’aquí la col·laboració de tothom en 
la recollida de fotografies de la Sopa. Trobareu el 
vídeo que s’ha editat, de gairebé totes elles, penjat 
a les xarxes socials de l’Ajuntament de Verges. Les 
que faltin i les que ens vagin arribant al Centre de 
Visitants, s’aniran editant en propers vídeos per tal 
que tothom les pugui veure.

A partir d’ara, durant el Dimarts de Carnaval i el Dijous 
Sant exposarem al Casal algunes de les fotografies 
que ens heu fet arribar perquè durant aquests dies 
de festa poguem gaudir-ne i fer memòria. No us ho 
perdeu.

CENTRE DE VISITANTS

Aquest darrer any ens han visitat més de 4.200 
persones,  més de mig miler que l’any anterior. Poc a 
poc anem augmentant el nombre de visites i esperem 
seguir amb aquesta tendència positiva. Com és lògic, 
per Setmana Santa i el període estival continuen 
sent les èpoques amb més afluència de visitants. 
Aquest darrer any cal destacar dos fets importants. 
Un és l’increment del nombre de visitants provinents 
dels Països Baixos i Bèlgica, molt interessats per la 

cultura i el cicloturisme; l’altre és l’impacte turístic 
- cultural que hem tingut al nostre poble gràcies a 
l’empresa de cicloturisme VBT. Com ja us hem anat 
informat a través de les xarxes socials, la visita de 
cicloturistes nord-americans durant els mesos de 
març a novembre ha tingut un balanç molt positiu, 
no només a nivell de poble, sinó també a nivell de 
comarca. Esperem que enguany vulguin repetir 
l’experiència. Nosaltres intentarem millorar en el que 
calgui perquè així sigui. 

PROMOCIÓ I DIFUSIÓ EN FIRES

Com bé sabeu, cada any col·laborem, indirectament, 
en moltes de les fires turístiques nacionals i 
internacionals, amb la finalitat de donar a conèixer 
el nostre poble, La Processó i la Dansa de la Mort. 
L’any 2016 vàrem batre record col·laborant en 
un total d’11 fires: CTM a Suttgart, ITB a Berlin, 
WTM a Londres, Expovacaciones a Bilbao, Fira de 
Mostres a Girona, Fitur a Madrid, Mercat del Ram 
a Vic, Mercat de Mercats a Barcelona, Salon des 
Vacances a Brussel·les, Salon du Tourisme a París 
i  TTG Incontri a Itàlia. Enguany, intentarem ampliar 
la nostra col·laboració en alguna fira més, com per 
exemple la Sevatur a Donosti o la Reise & Camping 
a Essen (Alemanya).

XARXES SOCIALS

Hem continuat treballant i fent difusió de tots els 
esdeveniments que es puguin celebrar a la nostra vila: 
esdeveniments esportius, mercats, festes, trobades, 
xerrades, activitats d’associacions o d’empreses de 
Verges o notícies del dia a dia vergelità. Per això 
intentem actualitzar diàriament les xarxes socials: 
Facebook, Twitter i Instagram. 

Instagram és el darrer canal de comunicació que 
vàrem decidir obrir ja farà un any i mig. Com bé 
sabeu, aquest canal està dedicat a la fotografia, i 
així hem intentat adaptar-hi el contingut. La majoria 
de publicacions són fotografies de la nostra vila; 
paisatges, esdeveniments culturals, esportius, etc. 
Us animem a seguir-nos.
@ajverges https://www.instagram.com/ajverges/

Twitter és l’altra xarxa que us animem a seguir. 
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Aquesta compte amb més de 1.170 seguidors i anem 
sumant. Si sou fans dels 140 caràcters i voleu seguir 
el dia a dia del nostre municipi, no dubteu a seguir-
nos. 
@ajverges https://twitter.com/ajverges.

Facebook és per excel·lència la xarxa social més 
potent i més seguida a diari. Fa un any, al butlletí 
núm. 3, us explicàvem que l’any 2015 havíem triplicat 
les visites de l’any 2014, tancant el 2015 amb més 
de 216.216 visites. Doncs l’any 2016, no només hem 
mantingut les dades sinó que les hem superades, 
arribant a un total de 287.282 visites. Sou molts els 
que seguiu el Facebook de l’Ajuntament i us n’estem 
molt agraïts.
https://www.facebook.com/Ajuntament.Verges/ 

PÀGINA WEB

Una altra bona eina de difusió de l’Ajuntament és 
la pàgina web. Sou molts els que a diari consulteu 
el nostre web i és per això que treballem, dia a dia, 
per intentar tenir-lo el màxim d’actualitzat. L’any 2016 
vàrem aconseguir arribar als 100 subscriptors, 40.574 
visites i 16.977 usuaris. Si voleu estar al dia de tots els 
serveis municipals, us aconsellem que us subscriviu 
al web de l’ajuntament. Subscriure’s  és tan senzill 
com anar a la pàgina d’inici de l’Ajuntament i omplir 
el quadre de la part inferior dreta amb el vostre nom, 
cognoms i adreça electrònica. D’aquesta manera us 
arribarà tota la informació a la vostra bústia de correu 
electrònic.
http://www.verges.cat/

BLOC DE TURISME

La darrera eina de difusió de l’Ajuntament és el bloc 
de turisme. Aquest continua tenint molt bona acollida. 
A dia d’avui, cal dir que ja hem superat les 36.000 
visites, provinents de més de 40 països d’arreu del 
món.
https://turismeverges.wordpress.com/

CULTURA I FESTES

Des de l’àrea de Cultura i Festes volem lamentar, 
de nou, els lamentables fets que van ocórrer 
durant la passada festa major d’hivern. Actituds 
amenaçadores, actes vandàlics, personal pels 

carrers buscant brega... un model molt allunyat del 
que és per a tots nosaltres la festa major d’un poble. 
És per això que en aquest Informatiu volem agrair 
i felicitar més que mai la gran tasca que any rere 
any estan portant a terme la Comissió de Festes 
de Verges. Perquè no és gens fàcil estar al peu 
del canó i perquè no es mereixen que per culpa de 
l’actitud i males arts d’alguns, la festa major i els 
actes que s’organitzen es resumeixin sempre amb 
paraules com “violència”, “aldarulls”, “destrosses”, 
“vandalisme”, etc. 

És evident però, que no podem seguir així, que 
hem d’analitzar la situació i intentar buscar solució 
a aquests fets. Des de l’Ajuntament de Verges, i en 
coordinació amb la Comissió, buscarem quina és la 
millor manera d’aconseguir un model de festa major 
econòmicament sostenible, per a tots el públics, i on 
tothom s’hi trobi a gust i s’ho passi bé. 

A la vegada, volem mantenir converses amb els 
Ajuntaments veïns que també s’han vist implicats 
en actes semblants, i iniciar una campanya de 
sensibilització per a tots els públics presents a les 
festes majors de poble. És trist haver d’arribar a 
aquests extrems i que haguem d’invertir esforços 
en seguretat i campanyes de sensibilització, però la 
situació és la que és i hem d’afrontar-la i buscar-hi 
solucions. 

COL·LABORACIÓ AMB LA PLACETA

A finals de l’any passat, vam iniciar converses 
amb l’Associació Cultural La Placeta per mirar de 
col·laborar conjuntament en diferents àmbits, ja que 
pensem que és una font de cultura que tenim al poble 
i que cal aprofitar-la. La Placeta és una associació 
sense ànim de lucre amb la finalitat d’oferir els 
diferents espais dels que disposa a professionals 
per promoure activitats enfocades al benestar. S’hi 
poden fer classes, xerrades, exposicions, teràpies, 
trobades d’amics, reunions de treballs, cuina, etc. 

Així doncs, a partir d’aquest 2017, l’Ajuntament de 
Verges i La Placeta iniciem aquesta col·laboració amb 
l’objectiu que tots els vergelitans poguem aprofitar-
la i gaudir-ne. Per observar totes les activitats i 
programació, podeu prémer al següent web: 
http://laplacetaverges.blogspot.com.es .
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EDUCACIÓ

COORDINACIÓ AMB ELS AJUNTAMENTS 
DE L’ÀREA D’INFLUÈNCIA I VISITA DEL 
DIRECTOR DELS SERVEIS TERRITORIALS 
D’ENSENYAMENT

L’Institut Escola de Verges té moltes particularitats 
que el fa especial. Una de les que volem destacar és 
la importància que tenen en quantitat i en qualitat els 
alumnes que provenen dels pobles dels voltants, el que 
en diem els pobles de l’àrea d’influència de l’institut 
escola (els alumnes empadronats a Verges són un 
30%, per tant, el 70% provenen d’altres municipis).

Des del primer dia hem tingut clar que la relació 
i coordinació amb la resta d’Ajuntaments de tots 
aquests pobles veïns és vital pel bon funcionament i 
pel futur del projecte. Juntament amb l’Equip Directiu 
de l’Institut Escola i, sovint també amb l’AFA, hem fet 
trobades amb els representants d’aquests ajuntaments 
perquè tots plegats tinguem informació de primera mà 
de les necessitats i dels projectes. 

A la trobada final del curs passat es va acordar que 
seria molt interessant demanar una reunió amb el 
Director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de Girona i que aquesta fos amb la 
presència de representants de tots els ajuntaments. 
Habitualment aquestes trobades puntuals amb el 
Departament d’Ensenyament només eren amb 
l’Ajuntament de Verges.

El 25 de gener ens van visitar el Sr. Josep Polanco 
(Director dels Serveis Territorials del Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya) i el Sr. 
Josep Gifre (Inspector responsable del nostre centre). 
Ens vam reunir plegats amb alcaldes i regidors de la 
majoria dels pobles implicats, amb l’equip directiu del 
centre i amb una representant de l’AFA. 

La reunió, a part de la possibilitat de parlar de 
diferents aspectes de la realitat de l’Institut Escola 
i de necessitats que es van posar sobre la taula, la 
vam voler enfocar perquè el màxim responsable del 
Departament a Girona ens expliqués quin projecte 
tenen per l’Institut Escola de Verges i quina previsió 
tenen per a la construcció del nou edifici escolar.

Ens van explicar que el projecte de l’Institut Escola 
està absolutament consolidat i, no només gaudeix de 
bona salut i de reconeixement acadèmic per part del 

Departament, sinó que la seva voluntat és que tingui 
una llarga vida i, per això mateix, comparteixen la 
necessitat de dotar-lo i millorar-lo.

Pel que fa a la construcció del nou edifici, en primer 
lloc l’Equip Directiu va exposar la realitat dels 
equipaments, les dificultats que suposa treballar en un 
edifici de primària que ja té molts anys i que actualment 
està faltat d’espais, la complicació de tenir dos espais 
diferents per un mateix centre, la duplicitat de funcions 
que això suposa per a professors, conserge i, sobretot, 
pel mateix equip directiu i, entre moltes altres coses, la 
urgència de cares al curs vinent d’adaptar d’una o altra 
manera una nova aula ja que la previsió d’alumnes ho 
fa indispensable. Val a dir que el mateix Departament 
està en converses amb l’Ajuntament per adaptar un pis 
més de l’edifici dels mestres (del que ja s’utilitza la Sala 
de Lectura i una Aula de Música que ja es va adaptar 
fa uns anys).

Sobre aquesta qüestió de la construcció del nou 
edifici, tan important per a nosaltres, no ens van donar 
una resposta clara. Va quedar evident que el mateix 
Departament no ho sap perquè en aquest moment 
no estem a la llista dels pocs equipaments nous que 
estan previstos construir en aquest proper any. És 
veritat, però, que van explicar-nos que eren conscients 
d’aquesta necessitat.

Tot i això, els diferents ajuntaments i persones presents 
vam coincidir a valorar molt positivament la trobada. 
Entre altres coses perquè les nostres explicacions 
van ajudar a fer-los més evident la situació i van 
poder copsar que no és únicament una petició d’un 
ajuntament, sinó de tota una comunitat educativa. La 
seva resposta final, tot i que no la podem considerar 
definitiva, va ser que treballaríem plegats perquè el 
projecte del nou edifici per l’Institut Escola de Verges 
sigui un dels prioritaris pels propers anys (volem dir 
que ja s’han fet les primeres passes).

Finalment, dir-vos que estem molt satisfets de la 
participació i implicació de bona part dels ajuntaments 
ja que això, no només ens dóna més força, sinó que 
també ens cohesiona com a comunitat. D’aquesta 
mateixa manera ens ho va expressar el Director 
Territorial i pensem que ja tindrà alguns fruits a partir 
del proper curs amb algunes necessitats que es van 
exposar per part de l’Equip Directiu i de l’AFA i que es 
van comprometre a atendre.
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L’informatiuENQUESTA ANÒNIMA

QUÈ CREU QUE ÉS EL MÉS POSITIU, EL QUE 
MÉS VALORA, DE VERGES? I EL SEGON? I EL 
TERCER? 
1.
2.
3.
 
I QUIN CONSIDERA QUE ÉS EL PRINCIPAL 
PROBLEMA DEL POBLE DE VERGES? I EL 
SEGON? I EL TERCER? 
1.
2.
3.

EN UNA ESCALA DE 0 A 10, COM VALORA 
LA GESTIÓ DE L’ACTUAL AJUNTAMENT DE 
VERGES?

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

MÉS CONCRETAMENT, EN UNA ESCALA DE 
0 A 10, COM VALORA LA GESTIÓ DE L’ACTUAL 
AJUNTAMENT EN ELS SEGÜENTS TEMES?

-A. NETEJA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-B. RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-C. MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-D. URBANISME I OBRES PÚBLIQUES

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-E. EDUCACIÓ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-F. PROTECCIÓ DEL MEDI AMBIENT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-G. APARCAMENT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-H. CIRCULACIÓ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-I. SEGURETAT CIUTADANA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-J. SERVEIS SOCIALS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-K. MOBILITAT

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-L. POLÍTICA NACIONAL

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-M. SERVEIS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-N. ACTIVITATS CULTURALS I D’OCI

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-O. TRANSPARÈNCIA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- P. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-Q. ATENCIÓ ALS VILATANS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-R.INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

VOSTÈ CONEIX LES DIFERENTS COMISSIONS 
PARTICIPATIVES QUE S’HAN CREAT?

SÍ NO

QUAN S’HA DE MOURE PER DINS DEL POBLE, 
PRINCIPALMENT COM HO FA?

COTXE MOTO
BICICLETA A PEU

Enquesta anònima per tal de conèixer l’opinió dels vergelitans al voltant de diferents aspectes del municipi 
i de la gestió del govern. Els agrairíem que ens poguéssiu facilitar les vostres respostes a la bústia de 
suggerimnents que hi ha la porta d’entrada de l’ajuntament.  També es pot contestat on line a la web de 
l’Ajuntament.  
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COM VALORA VOSTÈ LA MOBILITAT A L’INTERIOR 
DEL POBLE?

MOLT BÉ
BÉ
NI BÉ NI MALAMENT
MALAMENT
MOLT MALAMENT
NO SAP/NO CONTESTA

VOSTÈ UTILITZA ALGUNA XARXA SOCIAL?

SÍ NO

SI LA RESPOSTA ÉS AFIRMATIVA, QUINA O 
QUINES?

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
LINKEDIN
SNAPCHAT
GOOGLE +
NO SAP/NO CONTESTA

SI LA RESPOSTA ÉS AFIRMATIVA, VOSTÈ REP 
O SEGUEIX INFORMACIÓ DEL QUE PASSA A 
VERGES A TRAVÉS D’INTERNET O DE LES 
XARXES SOCIALS?

SÍ NO

PELS QUE DIUEN QUE REBEN INFORMACIÓ, A 
TRAVÉS DE QUIN MITJÀ O MITJANS?

FACEBOOK
TWITTER
INSTAGRAM
WEB MUNICIPAL
L’INFORMATIU
NO SAP/NO CONTESTA

COM VALORA QUE L’EQUIP DE GOVERN APOSTI 
PER LA REDACCIÓ D’UN NOU POUM?

MOLT BÉ
BÉ
NI BÉ NI MALAMENT
MALAMENT
MOLT MALAMENT
NO SAP/NO CONTESTA

COM VALORA QUE L’EQUIP DE GOVERN APOSTI 
PER UN NOU SISTEMA DE RECOLLIDA DE 
RESIDUS “PORTA A PORTA”?

MOLT BÉ
BÉ
NI BÉ NI MALAMENT
MALAMENT
MOLT MALAMENT
NO SAP/NO CONTESTA

SUGGERIMENTS:
...........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
...........................................................................................
..........................................................................................
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RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS

Ple Ordinari 28 de juliol de 2016
- L’Ajuntament de Verges s’adherieix al Conveni 
subscrit entre la Generalitat de Catalunya i la 
Diputació de Girona amb què s’estableix el Pla 
extraordinari d’assistència financera local 2016 i es 
sol·licita a la Diputació de Girona un pagament per 
import de 19.540,50 euros, per compte dels crèdits 
que l’entitat té enfront la Generalitat de Catalunya 
que es relacionen tot seguit:
Nºdoc. Pre Nº doc. FI C.Gestor Pos. Press Import net Concepte

651077741 5000359138 GO03 D/464000100/

7130/0072

11.724,30 € PUOSC 

M a n t e n i m e n t 

60% bestreta 

2015

651068722 5000311132 GO03 D/464000100/

7130/0000

7.816,20 € PUOSC 2014-

2015

M a n t e n i m e n t 

Pagament 40%

- S’aprova definitivament els estats i comptes anuals 
corresponents a l’exercici 2015, integrats pels 
següents estats bàsics:
* Balanç de situació
* Compte de resultats
* Liquidació del pressupost
* Estat demostratiu dels drets que s’han de cobrar i 
les obligacions que s’han de pagar corresponents a 
pressupostos tancats
* Resultat pressupostari
* Romanent líquid de tresoreria
* Estat de la tresoreria

- S’aprova inicialment el Document Únic de Protecció 
Civil municipal de Verges.

Ple Ordinari 6 d’octubre de 2016
- S’aprova inicialment l’expedient 02/2016 de 
modificacions de crèdit en el pressupost del 2016.

Ple Ordinari 1 de desembre de 2016
- S’aprova el complement de conveni subscrit 
l’11/09/2005 entre l’Ajuntament de Verges i el senyor 
Josep Puig Mediñà de Cessió i alineació de terrenys.

Moció de suport al referèndum, al procés 
constituent i als ens locals i electes investigats 
per processos relacionats amb la sobirania.
Moció de suport al regidor joan coma roura 
arran de la investigació per pressumpte delicte 
d’iniciació a la sedició.

Junta de Govern Local de 25 d’agost de 2016
-  Es sol·licita la subvenció per a despeses de 
reparacions, manteniment i conservació del Pla Únic 
d’Obres i Serveis de Catalunya, per a 2016-2017.

- S’adjudica el contracte de gestió de la Llar d’Infants 
municipal de Verges a favor de l’Associació EL 
GEBRE, amb NIF número G55163935, domiciliada 
al carrer de la Creu número 17 de Girona.

- S’aprova el Pla de Seguretat i Salut del Projecte 
Reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de 
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la 
distribució, presentat a aquest Ajuntament per 
l’empresa Construccions Sadurní Peraferrer SL, 
adjudicatària de les obres en compliment del RD 
1627/1997, restant subjecte a les condicions que 
figuren  en propi  Pla i a les particulars següents:

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista 
en aquest Pla de Seguretat, de resultes de les 
alteracions i incidències que puguin produir-se en el 
decurs de l’execució requerirà la seva notificació, per 
tal de comunicar-ho al que disposa el RD 1627/1997, 
de 24 d’octubre i estarà a disposició de tots els que 
indica l’art. 7.4 del RD.

- Es contracta a l’empresa Instal·lacions Verges, SL, 
perquè faci les tasques corresponents a l’adaptació 
de la instal·lació sanitària per garantir la correcte 
gestió de la legionel·la al Camp de Futbol, per un 
import de 4.333,71 euros (IVA inclòs).

Junta de Govern Local 6 d’octubre de 2016
-S’aprova la certificació número 3 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 109.762,43 euros.

- Es sol·licita a la Diputació de Girona un canvi de 
percentatge en la subvenció “Del Pla a l’Acció 2016”, 
per un pressupost de 4.365,78 euros i un percentatge 
d’adjudicació del 90%, amb un import concedit de 
3.929,20 euros, ajustant el pressupost i la memòria 
a l’estalvi energètic que suposa l’execució de part 
del pressupost inicial.

- Es dóna coneixement que les analítiques 
realitzades durant el mes d’agost de 2016 a Verges, 
segons pla analític establert amb l’autoritat sanitària 
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per el present any, han sortit totes favorables.

- Contractar al Consell Comarcal del Baix Empordà 
per a la redacció del catàleg de masies de Verges.

Junta de Govern Local 27 d’octubre de 2016
- Es retorna l’aval bancari 1903-2083 de l’entitat Bankia 
SA, a l’empresa Construcciones Rubau SA., per un 
import de 33.987,00 euros, entregat a l’Ajuntament 
de Verges en concepte de garantia d’obres de 
“Arranjament de Ciutat Medieval de Verges”.

- Es sol·licita una subvenció a la Diputació de Girona, 
per a polítiques de participació ciutadana, per un 
import de 5000 euros, destinats a incorporar a la 
ciutadania a la presa de decisions municipals.

- Donar coneixement que s’han realitzat les analítiques 
corresponents a la qualitat de l’aigua a l’aixeta del 
consumidor, amb el resultat de APTA per al consum 
humà i dins els paràmetres que estableix la llei.
- Donar coneixement que s’han realitzat les 
analítiques corresponents a la qualitat de l’aigua de la 
xarxa municipal d’abastament d’aigua potable, amb 
el resultat de APTA per al consum humà i dins els 
paràmetres que estableix la llei.

- Disposar que l’Ajuntament de Verges es personi i 
comparegui en els autos que se segueixen com a 
conseqüència del recurs contenciós administratiu 
número 288/2016 davant el Jutjat Contenciós 
Administratiu 1 de Girona (UPSD Cont. Administrativa 
1) contra desestimació per silenci administratiu del 
recurs de reposició de 25/02/16 interposat per la 
part recurrent contra l’Acord d’Alcaldia de Verges de 
26/11/15 que estima parcialment la reclamació de 
la recurrent de 2/07/15 procedint al pagament dels 
interessos de demora a 31/01/16  i es desestimen 
la resta de pretensions en concret la d’existència de 
més despeses en treballs arqueològics per la suma 
de 212.936,78 euros (S/IVA) i més despeses per 
l’increment del termini d’execució de les obres per 
la suma de 212.129,70 euros (S/IVA) i encarregar la 
representació i defensa jurídica de l’Ajuntament de 
Verges en el recurs contenciós administratiu número 
288/2016 davant el Jutjat Contenciós Administratiu 1 
de Girona a l’advocat Sr. Xavier Hors Presas i trametre 
còpia de l’expedient on figura el decret impugnat.

- S’aprova la segregació de la finca que es detalla 
situada al C/Tramuntana, cantonada amb c/Xaloc, de 
propietat municipal.
- Es renova el contracte amb l’empresa  Walfrido 
Strohecker SL el sistema d’alarma de l’Ajuntament, 
de l’escola i de l’Oficina de Turisme que ascendeix 
a 263 euros més IVA anualment, la de l’Ajuntament, 
198 euros més IVA anualment la de l’escola i 198 
euros més IVA anualment l’Oficina de Turisme.

- Es contracta a l’empresa BTF Enginyers SCP la 
Direcció d’Obra d’instal·lacions de l’obra “Reforma de 
l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir barreres 
arquitectòniques i millorar la distribució” per un 
pressupost de 1.080,00 euros (més IVA).

- S’aprova la formalització d’un conveni amb l’empresa  
GRENKE ALQUILER S.A., per al lloguer de una 
centraleta telefònica model Mitel - Aastra 430, per un 
import de 137,68 euros al mes,(IVA no inclòs) per a 
les oficines municipals.

- S’accepta posar en funcionament la recollida 
selectiva de roba usada que realitzarà l’entitat 
HUMANA - Fundación Pueblo para Pueblo.

- Es sol·licita la renovació de drets d’ús de l’espectre 
radioelèctric per xarxes de radiocomunicacions que 
caduquen el 31 de desembre de 2016, a la Secretaria 
d’Estat de Telecomunicacions i per la societat de la 
Informació, dels terminals detallats en l’expedient 
GEGE-0000012 i es sol·licita l’exempció de la taxa 
per reserva de domini públic radioelèctric per  ser 
una administració pública i emprar els aparells per 
totes les accions que comportin les situacions de risc 
municipal o protecció civil.

Junta de Govern Local 30 de novembre de 2016
- S’aprova la certificació número 4 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 85.217,63 euros.

- S’aprova la certificació número 1 de l’obra Reforma 
de l’Ajuntament de Verges per tal de suprimir barreres 
arquitectòniques i millorar la distribució presentada 
per l’empresa Construccions Sadurní Peraferrer SL, 
per un import de 27.598,65 euros.
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- Es dóna coneixement que que s’han realitzat les 
analítiques corresponents a la qualitat de l’aigua a 
l’aixeta del consumidor, amb el resultat de APTA per 
al consum humà i dins els paràmetres que estableix 
la llei.

- S’atorga l’aprovació prèvia per part de l’Ajuntament 
de Verges al projecte per a la introducció de l’ús de 
Turisme Rural al Mas Nou de Verges (polígon 3 
parcel·la 149).

- S’acorda indemnitzar a l’Associació Cultural i 
Educativa Bombolles per la quantitat de 3.000 euros 
per completar la indemnització de les treballadores 
acomiadades per l’associació  de l’Associació 
Cultural i Educativa Bombolles.

Adherir-se al Codi de principis ètics i regles de 
conducta als quals les persones beneficiaries de 
subvencions o ajuts han d’adequar la seva activitat 
i efectes d’un eventual incompliment d’aquests 
principis.

- Reconèixer i expressar el nostre agraïment a la 
tasca que es realitza des del Departament de 
Cadastre del Consell Comarcal del Baix Empordà, 
qui dins les possibilitats que té dóna resposta a 
les qüestions que presenten els vergelitans sobre 
la revisió cadastral que s’està portant a terme al 
municipi de Verges, per part del Centre de Gestió 
Cadastral i el Departament d’Economia i Hisenda.

Junta de Govern Local 22 de desembre de 2016
- Aprovar la certificació número 5 i última 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 66.474,38 euros.

- Aprovar la certificació número 2 i última de l’obra 
Reforma de l’Ajuntament de Verges per tal de 
suprimir barreres arquitectòniques i millorar la 
distribució presentada per l’empresa Construccions 
Sadurní Peraferrer SL, per un import de 68.643,03 
euros.

- Sol·licitar a la Diputació de Girona les línies 2 
per a l’obtenció de dades cadastrals dels polígons 
obligats identificats en el plànol de delimitació i Ia 

línia número 4 per a coordinar una sessió informativa 
amb els veïns afectats per les obligacions de la Llei 
5/2003, de 22 d’abril, de mesures de prevenció dels 
incendis forestals modificada per la Llei 2/2014 de 
27 de gener de 2014.

- Aprovar l’Annex per a l’exercici 2016, al conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament de Verges i Càritas 
Diocesana de Girona per al manteniment del Centre 
de Distribució d’Aliments (CDA) de Torroella de 
Montgrí – Baix Ter referent al compromís d’atendre 
les situacions de necessitat alimentàries de les 
persones del municipi amb una aportació de 
1.734,94 euros per al 2015.

- Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell 
Comarcal del Baix Empordà i l’Ajuntament de 
Verges per a la prestació de serveis d’assistència i 
assessorament tècnic en matèria de Protecció Civil.

- Aprovar el contracte de subministrament numero 
2446 de subministrament, instal·lació, arrendament 
i manteniment del conjunt de comunicació i línia 
telefònica del sistema de comunicació bidireccional 
de l’ascensor, que dona servei a les oficines 
municipals, amb l’empresa Ascensors Serra SA. 
amb un cost de 9€ més IVA, mensuals i Aprovar 
el contracte número 4275  per al manteniment de 
l’ascensor  de l’Ajuntament, amb un cost trimestral 
de 246,84 euros, amb un a durada de 3 anys, que 
inclourà la inspecció periòdica dels aparells, incloent 
oliar, netejar la maquinària, motor i maniobra, greixar 
o oliar els coixinets i fer els ajustament secundari 
que calgui.

- Adherir-se al Pla agrupat de formació contínua per 
l’exercici 2017.

- Manifestar la voluntat, per part de l’Ajuntament 
de Verges per adherir-se al III Pla Comarcal de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat, que està elaborant 
el Consell Comarcal del Baix Empordà.

- Contractar al Consell Comarcal del Baix Empordà 
la solució de Gestió Documental i Administració 
Electrònica (GIAL avançat (totes les aplicacions 
GIAL) inclou també comptabilitat) per tal de donar 
compliment a les lleis 39/2015 i 40/2015.
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L’ESPAI DELS GRUPS MUNICIPALS

“Una de les arts més difícils d’aprendre 
és el diàleg. I sense el diàleg estem 
acabats”. Hem volgut començar l’escrit 
amb aquestes paraules del sociòleg 
polonès Zygmunt Bauman per fer 
una reflexió general de l’actualitat a 
l’Ajuntament de Verges. 

L’any 2015, quan vam decidir fer el pas i presentar un projecte 
de poble a les eleccions municipals, ho vam fer amb el 
convenciment que sortíssim escollits o no com a representants 
a l’Ajuntament, la nostra posició havia de ser la de sumar. 
Només enteníem i entenem la política municipal amb aquesta 
actitud positiva, la de sumar i treballar pel poble i la seva gent. 
Una majoria de vergelitans ens van elegir i des del primer dia 
estem governant a l’Ajuntament amb responsabilitat, treball, 
aprenentatge, treball col·laboratiu, diàleg i cercant la unitat. 

Des del primer minut vam oferir als membres de l’oposició 
formar un govern conjunt, perquè aquesta era la nostra 
filosofia i perquè era una de les premisses del nostre projecte. 
Com sabeu, malgrat intentar-ho no ho vam aconseguir. Ara 
bé, amb el temps hem fet autocrítica i hem continuat cercant 
aquest diàleg i aquests punt d’entesa. I probablement l’inici no 
va ser gens fàcil, fins i tot una mica fred i distant, però pensem 
que amb el temps la situació s’ha normalitzat. I com a grup, 
estem convençuts que ha de ser així. 

Com a mostra d’aquesta actitud positiva, volem explicar-vos el 
treball previ entre l’equip de govern i els membres dels partits 
de l’oposició. D’una banda, el passat mes de novembre, 
l’equip de govern es va reunir amb els dos representants de 
Sumem per Verges – PDeCAT per compartir i analitzar els 
programes amb els quals ens havíem presentat. L’equip de 
govern els va animar a que oferissin totes les propostes que 
volguessin de cares al nou any que encaràvem ja que era 
el moment de treballar el pressupost municipal. Setmanes 
després hi hagué noves trobades i de totes elles va sorgir la 
proposta de col·laboració en els següents àmbits:

- Elaboració d’una carta de colors de façanes del municipi.
- Organització d’esdeveniments esportius (competitius i 
populars) per fomentar la pràctica de l’esport en bicicleta. 
- Treball comú en el projecte d’un punt de servei per 
autocaravanes. 

L’equip de govern va acceptar totes les propostes aportades 
i es treballarà conjuntament per a fer-les possible durant 
aquest 2017. 

Per altra banda, mentre s’estava confeccionant el nou 
pressupost, es van produir diverses trobades més entre els 
9 regidors. En primer lloc, l’equip de govern va animar a les 
membres d’ERC-AM Verges Compromís de Futur a pujar al 
carro i a presentar propostes i col·laborar plegats en el que 
faci falta. I en segon lloc, l’objectiu de les trobades era el de 
compartir el pressupost i els projectes del nou any, per poder-
los treballar, debatre, resoldre dubtes, etc. I per part del nostre 
grup, així va ser. I la veritat és que en vam sortir animats i 
esperançats observant aquella nova dinàmica.

Però la nostra sorpresa i decepció va ser quan al darrer ple 
municipal i durant la votació del pressupost, cap dels membres 
del grup de l’oposició hi varen votar a favor: dues abstencions 
i dos vots en contra (l’any 2016, el resultat va ser de quatre 
abstencions). Tothom és ben lliure de votar i decidir el que 
vulgui, però pensem que si tots plegats havíem fet passos per 
encarar el futur amb més optimisme, s’hauria agraït tenir un 
detall i donar una altra imatge al poble. 

Esperem que el compromís adquirit per part de tots plegats 
en els dos grans projectes que s’iniciaran aquest any, sigui 
un compromís ferm i s’estigui disposat a col·laborar. Aquest 
és el nostre desig. Mentrestant seguirem treballant, aprenent 
de cada situació i cercant nous mètodes per millorar la nostra 
capacitat de dialogar.  

Benvolguts,

En el passat ple es va aprovar el 
pressupost per l’any 2017. El nostre 
grup es va abstenir, una abstenció 
que vam anomenar positiva.

Aquest any l’equip de govern ha confeccionat el pressupost. 
Durant la gestació del mateix no hem tingut l’opció de 
participar-hi activament. No obstant això, dues setmanes 
abans de l’esmentat ple, se’ns van donar l’oportunitat de 
preguntar a fons sobre el pressupost i vam obtenir resposta 
a tot; pensem que aquest és un primer pas per anar acostant 
posicions i millorar l’entesa entre els grups que conformem el 
cartipàs municipal.
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ES FEINA DE TOTS

Des d’aquí volem donar el nostre suport 
més incondicional a tota la comissió de 
Festes de Verges. No és una feina fàcil 
i moltes vegades poc reconeguda i més 
si, lamentablement, hi ha bretolades. El 

grup de joves que les organitza només treballa i s’esforça per 
tal que tots gaudim d’una fantàstica i divertida Festa Major.

Tots hem de fer una gran reflexió sobre què està passant 
actualment i quin grau de culpa en tenim tots plegats. Quan 
anem a un parc i estem amb els amics i llencem la llauna a 
dues passes de la paperera; si fem això, és que alguna cosa 
no va bé. 

Quan tallem arbres del nostre camp i deixem branques al mig 
del camí o al rec, en què pensem? Els excrements de gossos al 
carrer, sortir de festa i cremar, trencar, etc. Tot això té un preu 
molt elevat a primera instància per a un Ajuntament perquè 
l’obliga a incrementar el personal i el pressupost. Però, sabem 
d’on surten aquests diners, o s’ha pensat en com pot molestar 
els veïns totes aquestes accions tan inoportunes? Segur que 
no.

És feina de tots conscienciar-nos que per aquest camí no 
anem bé. Deixar de fer Festes Majors no és la solució però sí 
que ho és buscar una manera que diversió que no signifiqui fer 
bretolades. Calen moltes polítiques en educació o en civisme 
però no només per a joves, com hem dit abans, és feina de 
tots.

Com a prova d’aquesta voluntat de col·laboració entre els 
dos grups hi ha el fet que en converses anteriors ens vam 
posar d’acord per tirar endavant diferents propostes incloses 
en el nostre programa. Entenem que ens vam presentar per 
treballar pel poble, quina millor manera de fer-ho que intentar 
convèncer als nostres companys de cartipàs d’implementar 
propostes que pensem positives per Verges. Ens satisfà 
aquest acord, més quan tenim la confiança de l’equip de govern 
per fer-nos càrrec de la seva materialització. Evidentment això 
ho farem amb lleialtat, només faltaria. A banda sabem que 
comptarem amb la col·laboració de les companyes d’ERC 
que ens aportaran els seus coneixements, idees i treball. Per 
tant entenem que són uns projectes que serviran per unir i 
per demostrar-nos a tots que som capaços de treballar junts 
per Verges sense perdre de vista que, en democràcia, també 
és bo que hi hagi oposició en els àmbits de decisió. Oposició 
constructiva que ha de servir no només per advertir punts de 
vista contraposats a les accions del govern sinó, a més, per 
aportar idees positives que enriqueixin el projecte de poble.

Així doncs treballarem per acabar la carta de colors de façanes 
del municipi que ha de servir per unificar criteris en aquest 
tema, organitzarem esdeveniments esportius tant d’àmbit 
competitiu com popular per fomentar la pràctica de l’esport 
dels vergelitans. Finalment prepararem el projecte d’un punt 
de servei per autocaravanes per fomentar el turisme cultural 
per poder-lo executar durant l’any 2018.

Verges té pocs ingressos per poder dotar al pressupost d’un 
capítol d’inversions potent, fent que la seva dependència de 
les subvencions sigui determinant. Per la situació econòmica 
que viuen les finances públiques entenem que aquest capítol 

actualment és complex de gestionar. És per això, que és 
obligat ajustar el pressupost de despeses corrents per poder 
dotar de més diners a inversions necessàries i, per altra 
banda, ser obstinats en la recerca de subvencions per poder 
ser més ambiciosos en aquest capítol. No veiem que fins ara 
hagi estat així i pensem que l’equip de govern ha de fer un 
esforç per aconseguir-ho.

De les inversions previstes, com és lògic, el nostre grup 
n’hauria prioritzat d’altres. No obstant això, volem destacar 
positivament la determinació de l’equip de govern de dotar 
a Verges d’un nou POUM, aprovant una primera inversió pel 
projecte. És una opció valenta, necessària i que comptarà 
amb la nostra màxima col·laboració. Verges necessita dotar-
se d’aquesta eina que ha de regular l’urbanisme del municipi 
en el futur.

Per últim, pensem que és imprescindible seguir treballant 
per millorar el servei de recollida de residus per arribar a la 
recollida porta a porta. Una societat avançada és una societat 
que sap

gestionar els seus residus de la manera més racional. Sabem 
que per l’equip de govern aquest tema és prioritari. Així doncs 
esperem treballar conjuntament tots els grups.
Entenem que la nostra posició, d’abstenció positiva, es deu al 
fet que valorem els avenços que s’estan produint en matèria 
d’entesa amb l’equip de govern. No obstant això seguirem 
complint amb el nostre compromís amb Verges: preservar el 
projecte de poble que vam proposar.
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