ACTA NÚM. 04/12
Data: 23 d’agost de 2012
ASSISTENTS:
Senyora Marta Payeró Torró, alcaldessa-presidenta
Senyor Cosme Hugas Domingo, 1r Tinent d’alcalde
Senyor Ignasi Sabater Poch regidor, 2n tinent d’alcalde
Senyora Susagna Mustera Garrofa, 3a tinent d’alcalde
Senyor Jacint Lluís Romero Manera, regidor
Senyor Narcís Matas Ferrer, regidor
Senyor Albert Tubert Vilà, regidor
Secretari en funcions
Sr. Secundino Fernández Suárez.
Hora d’inici de la sessió: A ¾ de 9 del vespre.
Hora d’acabament de la sessió: A les 9 del vespre
Verges, 23 d’agost de 2012
A la Sala de Sessions de l’Ajuntament de Verges, es reuneix el Ple de l’Ajuntament en sessió
extraordinària, a ¾ de 9 del vespre.
Hi assisteixen els regidors que s’indiquen al començament de l’acta.
Essent l’hora indicada, i havent-hi quòrum suficient, la Sra. alcaldessa obre la sessió per tractar i
debatre els punts que figuren a l’Ordre del dia:
1.- MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 13 DEL SERVEI DE LA LLAR
D’INFANTS I DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 22 DEL SERVEI DEL CASAL I CASALET.
APROVACIÓ INICIAL.
Intervé l’alcaldessa senyora Payeró informant que realment només es modifica l’ordenança fiscal
número 13 que és la corresponent al servei de la llar d’infants per quan a aquesta ordenança
s’incorpora també el servei de casalet abans inclòs a l’ordenança fiscal número 22 del servei de
casal. A part d’aquesta modificació s’actualitzen imports dels serveis que regula l’ordenança així
com alguns aspectes de la meritació de la taxa.
Intervé el regidor senyor Hugas, delegat del servei, explicant amb deteniment els canvis produïts a
l’ordenança amb respecte a la de l’any passat.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Antecedents de fet.
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Atès que és voluntat d’aquest Ajuntament aprovar les taxes que han de regir la prestació dels
serveis de la llar d’infants i casalet pel curs 2012-13, tenint en compte la reducció efectuada en la
subvenció atorgada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat i a fi de reestablir l’equilibri
econòmic.
Legislació
Article 17 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març pel qual s’aprova el Text Refós de la
Llei d’Hisendes Locals.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’ordenança fiscal número 13 reguladora de la
taxa per a la prestació del servei llar d’infants i casalet de Verges.
Segon.- Publicar el present acord en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i al tauler
d’anuncis de la Corporació durant el termini de trenta dies, dins del qual els interessats podran
examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes; finalitzat el període
d’exposició pública, l’Ajuntament adoptarà l’acord definitiu que procedeixi, resolent les
reclamacions que s’haguessin presentat i aprovant la redacció definitiva de l’ordenança. En el cas
que no s’haguessin presentat reclamacions, s’entendrà definitivament adoptat l’acord, fins llavors
provisional, sense necessitat de cap altre acord plenari.”
2.- MOCIÓ DEL CONSORCI ALBA TER PER A GARANTIR EL CABAL DEL RIU TER EN EL
MARC DEL PROCÉS DE LICITACIÓ DE LA GESTIÓ DEL SERVEI D’ABASTAMENT PRESTAT
PER ATLL. APROVACIÓ.
Intervé l’alcaldessa senyora Payeró explicant i justificant la moció que es presenta al ple.
Tot seguit se sotmet a votació la proposta de:
Antecedents de fet.
El Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, ens supramunicipal format per 56 Ajuntaments i 5
Consells Comarcals de la conca del Ter que treballa per a la conservació del riu Ter i els seus
hàbitats, per a la revalorització del patrimoni cultural associat a l’aigua, i per al desenvolupament
territorial i la dinamització econòmica d’aquestes comarques, ha estat coneixedor de
l’Avantprojecte d’explotació d’obres per a la licitació del contracte administratiu de gestió i
prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL (Aigües Ter-Llobregat), el
qual fou publicat al DOGC número 6139 de 31 de maig de 2012. Aquesta empresa pública
adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, creada l’any 1990 i que abasteix gran part de
la població de les comarques barcelonines, ha acumulat un important dèficit econòmic els darrers
anys que obliguen al Govern de la Generalitat a prendre mesures per revertir-ne l’actual situació.
En aquest sentit, i tenint en compte que gran part de l’aigua que gestiona ATLL és provinent de la
conca del riu Ter (amb una captació l’any 2009 de prop de 158,5 Hm3), el Consorci Alba-Ter
manifesta que el territori cedent d’aquesta aigua ha de tenir un important paper en aquest procés.
El Consorci Alba-Ter ha tingut en tot moment -i especialment en els períodes de sequera i de forta
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mobilització social i popular-, un paper institucional, coherent i propositiu, essent un organisme
que ha fet possible un diàleg fluïd entre el territori i el Govern de la Generalitat de Catalunya. A
més, des de fa molts anys treballa per l’entesa territorial, cercant solucions globals en la gestió de
l’aigua a Catalunya, com ho testimonien els actes organitzats la passada primavera, amb la
publicació al mes de maig del llibre “El transvasament del riu Ter; present, passat i futur d’una
realitat incòmode” de l’Ateneu Naturalista de Girona o la presentació al mes de juny del llibre “La
batalla per l’aigua” d’Ignasi Aldomà, sempre en la línia d’aportar solucions viables, possibilistes i
realistes a una gestió de l’aigua al nostre país que no sempre passi per obtenir el recurs a través
d’un transvasament sistemàtic que està perjudicant el riu Ter. En aquest sentit, les propostes
treballades des d’entitats rellevants i representatives de les comarques de Girona (aglutinades
sota la Plataforma del Ter) i de les comarques de ponent (Compromís per Lleida), apunten a
solucions possibles i justes per garantir la distribució d’aigua arreu de Catalunya sense dependre
únicament del Ter, a través d’interconnexions de xarxes provinents de diferents conques, segons
la disponibilitat de cadascuna d’elles. Aquestes propostes, recolzades pel Consorci Alba-Ter,
possibiliten una reducció de l’aportació de l’aigua del Ter, però alhora un compromís solidari
d’aquest territori amb el conjunt de Catalunya, sempre complementat per aigües d’altres conques
catalanes quan això sigui necessari.
Així mateix, i tenint en compte el greuge històric de manca de cabal al riu Ter (incomplint durant
molts anys el Pla Sectorial de cabals de Manteniment aprovat l’any 2006 per part la Generalitat de
Catalunya o cedint alguns anys prop del 75% de la seva aigua), el Consorci Alba-Ter manifesta la
seva preocupació per la possibilitat que els nous criteris de gestió puguin anar en una direcció que
no representi la millora d’aquesta situació. És per aquest fet que, més enllà de la tipologia i
característiques empresarials pel que fa a la gestió que finalment acabi tenint l’actual ATLL, el
Consorci reclama que siguin tinguts en compte els criteris tècnics, econòmics, socials i
especialment ambientals que garanteixin un cabal adequat per al nostre riu.
L’avantprojecte esmentat relatiu a la nova gestió d’ATLL no inclou consideracions de gran
importància per a la gestió de l’aigua i dels nostres rius reflectides a la Directiva Marc de l’Aigua, el
Pla de Gestió del districte de conca fluvial de Catalunya (PGDCFC) o el Pla Sectorial de Cabals
de Manteniment, com tampoc compromisos manifestats pel Govern de la Generalitat, el més
significatiu dels quals és el “Compromís amb el Ter”, que té com a objectiu passar d’extreure els
190 hectòmetres cúbics habituals durant el període 2000-2010, fins a un màxim de 115
hectòmetres cúbics l’any 2015. Per contra, aquest avantprojecte continua considerant l’aigua del
Ter com la gran font de subministrament de la xarxa d’ATLL, arribant fins als 166 hectòmetres
cúbics (i amb un mínim de 120, que no garanteix el cabal necessari al riu en anys secs).
D’altra banda, el Consorci també manifesta la necessitat d’aprovar una nova Llei del Ter que
substitueixi la vigent (aprovada l’any 1959), més adaptada a les realitats pluviomètriques,
ambientals, demogràfiques i socials de l’actualitat. Només així, i amb una perspectiva que tingui
en compte tots els recursos hídrics disponibles arreu de Catalunya i només de la conca del Ter (la
qual està disposada a seguir aportant una quota raonable de solidaritat hídrica), es podran
aconseguir els objectius que el Consorci sempre ha considerat imprescindibles: garantir aigua
suficient per a tothom, i alhora garantir una bona salut del riu Ter.
El Ple de l’Ajuntament acorda per unanimitat:
Primer.- Sol·licitar al Departament de Territori i Sostenibilitat que el Consorci Alba-Ter, com a ens
que aglutina i representa la pràctica totalitat dels Ajuntaments i Consells Comarcals riberencs del
riu Ter, sigui tingut en compte i sigui informat del procés que regirà la contractació administrativa
de gestió i prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL.
3

Segon.- Demanar al Govern de la Generalitat que el procés de prestació del servei d’abastament
d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL, independentment de la tipologia de gestió que acabi definit, no
suposi una reducció dels cabals del riu Ter, ja prou migrats i que posin el risc la salut del nostre
riu.
Tercer.- Demanar a les forces polítiques representades al Parlament de Catalunya que treballin
per a modificar la llei de 1959 referent al riu Ter i substituir-la per una llei adaptada al temps
actuals, que garanteixi que el riu Ter tingui l’aigua que es mereix, d’acord amb el “Compromís amb
el Ter”.
Quart.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat que tingui en compte els plantejaments de gestió
hídrica per al conjunt de Catalunya proposats per entitats com la Plataforma del Ter i Compromís
per Lleida, que aporten solucions reals, possibles i justes a la gestió de l’aigua al nostre país.
Quinqué.- Sol·licitar al Govern de la Generalitat de Catalunya que traslladi el posicionament del
Consorci Alba-Ter, recollit en aquesta moció, a les empreses que es presentin al procés de
prestació del servei d’abastament d’aigua en alta Ter-Llobregat ATLL.
Sisé.- Demanar al Govern de la Generalitat que sigui compensat el greuge històric, ambiental i
social, cap al territori del Ter com a conca cedent, que ha vist mancades les seves possibilitats de
desenvolupament econòmic i territorial des de la posada en marxa del transvasament els anys 60.
Setè- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les forces polítiques
del Parlament de Catalunya, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa Aigües Ter-Llobregat i
al Consorci Alba-Ter

3.- RENÚNCIA AL CÀRREC DE REGIDOR FORMULADA PEL SENYOR PERE MASPOCH
DEULOFEU.
Intervenen l’alcaldessa senyora Payeró i el secretari que subscriu, explicant que aquest assumpte
es retira de l’ordre del dia ja que finalment el senyor Pere Maspoch, substitut del dimitit senyor
Joanmiquel, sí que prendrà possessió del seu càrrec com a regidor de l’Ajuntament de Verges la
qual cosa farà al proper Ple que es convoqui i prèviament hagi formalitzat la preceptiva declaració
d’interessos.
Seguidament, no havent-hi cap altre tema per tractar els assistents, quan són les 9 del vespre per
part de la Presidència s’aixeca la sessió, de la que se n’estén aquesta acta. Jo, el secretari, en
dono fe.
Vist i plau,
L'alcaldessa,

El secretari en funcions

Marta Payeró Torró

Secundino Fernández Suárez
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