
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/08 
Caràcter: Ordinari 
Data: 29 de febrer de 2008 
Horari:. D’¼ de 7 a 2/4  de 8  
Lloc: Sala Polivalent de Bescanó 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament d’Anglès: Sra. Sònia Martí Korff 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
Ajuntament de Bordils: Sr. Albert Martí Olivet  
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Bada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps Sagué 
Ajuntament de Flaçà: Sr. Josep Perich Pons (mitjançant delegació de vot)  
Ajuntament de Foixà: Sr. Josep Oliveras Galí 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre  
Ajuntament de Gualta: Sr. Marc Casadellà Amer 
Ajuntament de Jafre: Sr. Joan Bonany Vila 
Ajuntament de les Llosses: Sr. Josep Llimós Camprubí 
Ajuntament de les Masies de Roda: Sr. Jordi Gros Roca (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García Gordillo 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Queralbs: Sr. Francesc Tubau Bonada (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat Arrey (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer Mora 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Esteve Franch Ginés (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada Reig 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Lluís Aymerich Viñals 
Ajuntament de Setcases: Sr. Jaume Pujol Moret 
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Sr. Ramon Vidal Mercader (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Freixas 
Ajuntament de Sant Pau de Segúries: Sr.Joan Solà Galceran (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de St. Quirze de Besora: Sr. Pere Colom Codina  
Ajuntament de St. Vicenç de Torelló: Sr. Joan Sadurní Camps (mitjançant delegació de 
vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. M. Dolors Bassa Coll 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Miquel Viel Camps 
Consell Comarcal de la Selva: Sra. Sónia Martí Korff 



Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Ricard Herrero Suñer (mitjançant delegació de 
vot) 
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Enric Perez Casas (mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Lluís Bassas Portús / Sr. Josep Colomer Gaja (mitjançant 
delegació de Vot) 
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventora Sortint: Rosa Maria Melero i Agea 
Interventor Entrant: Sr. Lluís Solé i Díez 
 
També assisteixen a la sessió en qualitat d’oients els senyors: el Sr. Xavier Soy (alcalde de 
Bescanó) i el Sr. Josep Maria Rufí (Diputat de Medi Ambient de la Diputació de Girona). 
 
Tècnics del Consorci: Anna Magem i Marsó, gerent, Teia Puigvert, tècnica de projectes, Marta 
Rudé, responsable de comunicació i Josep Capellà, Assessor del Consell de Govern. 
 
No hi assisteixen, sense que consti delegació, els representants dels membres del Consorci 
següents: Ajuntaments d’Amer, Campdevànol, Cervià de Ter, Colomers, La Tallada d’Empordà,  
Llanars, Serra de Daró, St. Bartomeu del Grau, St. Gregori, St. Joan de les Abadeses, St. Jordi 
Desvalls, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sta. M. de Corcó, Torelló, Ultramort, Vic, Vilallonga de Ter i 
el Consell Comarcal del Gironès.   
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Rebuda de l’assemblea per part de l’Il·lm. sr. Xavier Soy, alcalde Bescanó i benvinguda a 
càrrec del sr. Josep Maria Rufí, diputat de medi ambient de la Diputació de Girona. 

2. Constitució de l’assemblea. 
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (5 d’octubre de 2007) 
4. Donar compte de l’acord de nomenament de la nova gerent i del nou interventor del 

Consorci i presentació a l’assemblea. 
5. Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern. 
6. Acord de nomenament de nou membre del Consell de Govern. 
7. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2008. 
8. Acords relatius a la distribució del Fons de Cooperació local a compte de les quotes del 

Consorci. 
9. Aprovació de la moció sobre la problemàtica del riu Ter. 
10. Informació sobre la commemoració dels 10 anys del Consorci. 
11. Informe de presidència. 
12. Mocions o temes per urgència. 

13. Precs i preguntes. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- REBUDA DE L’ASSEMBLEA PER PART DE L’IL·LM. SR. XAVIER SOY, ALCALDE 
BESCANÓ I BENVINGUDA A CÀRREC DEL SR. JOSEP MARIA RUFÍ, DIPUTAT DE MEDI 
AMBIENT DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA. 
 
Tot presentant l’acta de l’Assemblea Plenària General del Consorci Alba Ter, intervé en primer lloc 
l’il·lustríssim senyor Xavier Soy, alcalde de l’Ajuntament de Bescanó, el qual dóna la benvinguda a 
tots els participants a l’assemblea i assenyala la satisfacció que, com amfitrió, experimenta a l’hora 
d’acollir aquest important acte que el Consorci Alba Ter celebra avui al seu municipi. Seguidament 
assenyala la importància de l’assistència amb que avui compta aquesta sessió i que sens dubte 
també obeeix a l’especial situació que viu en aquests moments tota la conca del riu Ter. 
Seguidament el senyor Soy comenta que l’Ajuntament de Bescanó ha estat un dels impulsors de la 
iniciativa del Consorci Alba Ter des del començament, i per això ha rebut amb molta satisfacció la 
proposta de celebrar l’acte de l’Assemblea General que avui es porta a terme, ja que sempre han 
estat del parer de la importància de la tasca que tenia encomanada el Consorci. Afegeix que en 
aquests moments el Consorci ha de ser un interlocutor de privilegi en les reivindicacions del 
territori pel què fa al respecte als recursos i la història que representa el riu Ter, i per això serà 
molt important donar continuïtat a aquesta tasca, i acaba desitjant una sessió molt profitosa a tots 
els participants a l’assemblea. 
 
Seguidament pren la paraula el senyor Josep M. Rufí, diputat de Medi Ambient de la Diputació de 
Girona i regidor de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, el qual recorda la participació que el seu 
ajuntament i la Diputació de Girona han mantingut, des de diverses instàncies i iniciatives, amb el 
Consorci Alba Ter la tasca del qual és d’una gran importància pel conjunt del territori per on 
discorre el riu Ter. A continuació senyala que aquest és un moment especialment delicat per tota 
la conca fluvial, on es posa de manifest d’una manera més evident la importància i la necessitat de 
la tasca que ve assumint el Consorci Alba Ter en la defensa dels recursos hídrics i dels valors que 
al llarg de tota la història s’han anat acumulant a l’entorn del riu. També assenyala les diverses 
vies de cooperació que s’han posat en marxa entre la Diputació de Girona i el Consorci Alba Ter i 
que en els últims anys s’han anat incrementant. Afegeix que el conveni de col·laboració actual 
s’està renegociant a partir d’eixos de treball prioritaris a l’entorn de la funció vertebradora, funció 
ecològica, funció de recuperació de patrimoni natural i cultural i funció de promoció de la 
coordinació supramunicipal que representa avui el Consorci Alba Ter. 
 
El senyor Rufí agraeix la solidaritat que representa el desig de col·laborar de tantes institucions 
agrupades dintre del Consorci i, en relació al conflicte de l’aigua que s’ha obert en motiu de la 
sequera severa que pateix hores d’ara el principat, explica que cal replantejar el model actual 
d’utilització de l’aigua del riu per part de l’àrea metropolitana de Barcelona, i promoure la 
planificació urbanística i d’actuacions a l’entorn del riu de manera conjunta, a través d’organismes 
com ara el Consorci, i amb l’objectiu irrenunciable de recuperació del cabal ecològic del riu Ter en 
l’horitzó de l’any 2015 i en el marc del compliment de la directiva sobre l’aigua. També recorda 
que la competència sobre els recursos hídrics és de l’ACA però que això no exclou el treball i la 
implicació de totes les administracions i, a continuació, fa una descripció del què ha suposat, 
suposa i ha de seguir representant el riu Ter, en la promoció de la qualitat de vida de tots els 
municipis de la conca i fa una descripció també de les accions de mobilització que s’estan portant a 
terme a través del propi Consorci, o per la Plataforma en Defensa del Ter, per tal de fer front i 
denunciar la situació tant difícil que actualment està travessant el riu i expressa la seva opinió de 



què alguna d’aquestes accions potser no tenen l’oportunitat que caldria, precisament per la manca  
de coordinació i unitat que a hores d’ara són tan necessàries.  Acaba el seu parlament felicitant a 
la presidència del Consorci pel lideratge que exerceix i clou la seva intervenció fent un seguiment, 
en clau biogràfica, en relació al Ter, i del qual en dedueix que cal seguir mantenint la sensibilitat 
de la societat catalana per tot el que representa la cultura del riu i el respecte als sentiments que 
es generen al seu entorn, atès que representen valors de convivència i de riquesa als quals no es 
pot renunciar. L’última consideració que posa de manifest el senyor Rufí en la seva intervenció és 
que, al seu parer, el segle XXI no hi ha lloc per als transvasaments tal com es plantegen i s’han 
plantejat al llarg dels últims anys en el riu Ter, i que la situació actual ha de servir per prendre 
consciència d’aquest fet i cercar les solucions adients perquè el marc d’aprofitament dels recursos 
hídrics sigui a partir d’ara més equilibrat i respectuós. 

 
A continuació el senyor Francesc Camps agraeix les paraules del senyor Soy i del senyor Rufí 
alhora que els regracia la seva presència a l’assemblea i, seguidament, proclama l’obertura de la 
sessió que es desenvolupa d’acord amb l’ordre del dia assenyalat segons els termes següents: 
 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El segon punt de l’ordre del dia té com a objecte la constitució efectiva de l’Assemblea general del 
Consorci Alba-Ter.  A aquest efecte el Sr. Secretari dóna compte al plenari del Consorci que, l’art. 
11 dels Estatuts d’aquesta entitat, disposa que l’Assemblea General està formada inicialment pels 
representants dels ajuntament promotors i la composició final, en funció de les incorporacions 
posteriors. 
 
El nombre de representants dels ens consorciats que avui assisteixen a l’Assemblea és de 33 (22 
membres presents, i 11 delegacions de vot). Per tant, i d’acord amb l’art. 17 dels estatuts, que 
prescriu que el quòrum d’assistència per a la vàlida constitució de l’Assemblea és de la meitat més 
ú (27) del nombre legal de membres (51) actuals, es considera vàlidament constituïda l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter, per la qual cosa es pot donar inici a la sessió i així ho declara el 
secretari de l’ens, un cop constatades les dades efectives d’assistència. 
 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ( 5 D’OCTUBRE DE 2007). 
 
Seguidament es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de 
dia 5 d’octubre de 2007, que és la darrera que l’ens ha celebrat i que s’ha fet arribar, juntament 
amb la convocatòria d’aquesta sessió,  a tots els representants dels ens que constitueixen el 
Consorci. A proposta de la interventora sortint del Consorci, senyora Rosa M. Melero, i de la qual 
es fa ressò la secretaria que n’ha tingut coneixement amb antelació, es fa constar la mancança a 
l’acta de la sessió anterior i en els punt d’elecció dels nous càrrecs de President i vicepresidents del 
Consorci i dels membres del Consell de Govern, de l’apartat segons el qual, en aquell moment, es 
va donar compte de l’acta d’arqueig extraordinària en motiu de la constitució dels nous òrgans de 
govern del Consorci Alba Ter. Amb aquesta previsió, que s’afegirà també a l’acta definitiva de 
l’esmentada sessió de l’assemblea del dia 5 d’octubre de l’any 2007, la mateixa es dóna per 
aprovada per unanimitat. 
 
 
 
 



4.- DONAR COMPTE DE L’ACORD DE NOMENAMENT DE LA NOVA GERENT I DEL NOU 
INTERVENTOR DEL CONSORCI I PRESENTACIÓ A L’ASSEMBLEA. 
 
Seguidament el sr. Secretari presenta aquest punt de l’ordre del dia i dóna lectura a la proposta 
redactada en aquests termes: 
 
Atès que el Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 30 de gener 
d’enguany, va aprovar el següent acord:  
 

 Acord de nomenament de personal funcionari eventual (càrrec de gerent). S’aprova 

nomenar la senyora Anna Magem i Marsó gerent del Consorci Alba-Ter, que prestarà els 

seus serveis en règim de personal funcionari eventual, categoria personal de confiança, 

amb una dedicació efectiva equivalent a jornada complerta de 37,50 hores setmanals. 

 

Atès, també, que en la sessió del dia 29 de febrer de 2008, el Consell de Govern ha aprovat el 
següent acord: 
 

 A conseqüència de la proposta de la Interventora de deixar el càrrec i que es centralitzi a 

Manlleu per tal de facilitar les tasques entre la Secretaria i la Intervenció, i atesa la 

conformitat de l’ Interventor de Manlleu, es designa el senyor Lluís Solé Díez, com a nou 

interventor de fons del Consorci Alba-Ter. Aquesta designa serà efectiva des del moment 

en què es doni compte a la propera assemblea general i sens perjudici de les funcions de 

coordinació entre la interventora sortint i l’ interventor entrant, atès que la liquidació del 

pressupost del 2007 i els comptes generals d’aquell exercici, aniran a càrrec del senyor 

Solé. 

Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació del següent acord: 
 
Primer.- Donar-se per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern. 
 
Segon.- Donar-se per assabentada de l’acta d’arqueig extraordinària que s’ha formalitzat en motiu 
de la substitució en la titularitat de la intervenció de fons del Consorci. 
 
En torn de debat d’aquesta proposta, el senyor Francesc Camps demana que consti expressament 
a l’acta, l’agraïment del Consorci Alba Ter a la tasca realitzada per l’anterior gerent d’aquest ens, 
senyora Remei Ferrer, així com el reconeixement al seu esforç i tenacitat a l’hora de tirar endavant 
la tasca de la gerència del Consorci durant tot el temps en què se’n va fer càrrec. Així mateix es fa 
constar el mateix agraïment a la senyora Rosa M. Melero, per la seva dedicació professional a les 
tasques de la intervenció de fons del Consorci, i per la seva implicació personal més enllà del què 
han estat les seves obligacions per l’exercici d’aquest càrrec. A continuació pren la paraula la 
senyora Anna Magem la qual posa de manifest el seu bagatge de 27 anys de treball a 
l’administració local que, juntament amb els estudis en economia i gestió i dret públic assolits, 
conformen un coneixement de l’administració a nivell teòric i pràctic que posa a disposició del 
Consorci. Ressalta, a més, que la gerència del Consorci representa per a ella un repte molt 
important a nivell professional i, a nivell personal, l’oportunitat de participar en un projecte tan 
engrescador com és el que uneix una bona colla d’ajuntaments que comparteixen un mateix riu. 



Manifesta la seva voluntat de visitar personalment als ens consorciats, per tal de conèixer quina és 
la seva realitat, així com la problemàtica i les expectatives de cadascun d’ells en respecte al riu, 
posant-se a la seva disposició per tot allò que es consideri necessari. 
 
Seguidament i en la seva qualitat d’interventor entrant, pren la paraula el senyor Lluís Solé, el qual 
agraeix la confiança dipositada a l’hora del seu nomenament, al mateix temps que fa constar el 
seu reconeixement a la senyora Melero, per les facilitats donades en el traspàs de la informació 
que li ha de permetre fer-se càrrec d’aquesta responsabilitat, des del seu nomenament per part 
del Consell de Govern. 
 
La senyora Rosa M. Melero agraeix totes les intervencions anteriors i fa constar que, encara que la 
decisió del canvi en la intervenció del Consorci té el seu fonament en una millor funcionalitat de les 
tasques administratives a partir de la unificació de les mateixes a la seu administrativa del Consorci 
a Manlleu, els motius personals s’han de cercar en una decisió prèvia que professionalment ella ja 
havia adoptat abans de la reestructuració que s’ha plantejat. Seguidament dóna compte en detall 
de l’acta d’arqueig extraordinària que s’ha elaborat en motiu d’aquest traspàs  
 
L’Assemblea General se’n dóna per assabentada. 
 
5.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN: 
 
D’ençà de la última sessió celebrada per l’assemblea general del Consorci Alba-Ter, han tingut lloc 
quatre sessions del Consell de Govern: 
 

 24 d’octubre de 2007, a Manlleu. 

 5 de desembre de 2007, a Salt. 

 30 de gener de 2008, a Salt. 

 29 de febrer de 2008, a Bescanó. 

Vist l’acord aprovat pel Consell de Govern en la sessió celebrada el dia 30 de gener d’enguany i 
recollit a l’acta corresponent: 
 

 Creació comissió per treballar en l’organització dels actes de celebració dels 10 anys del 

Consorci. S’aprova la creació de la comissió per treballar en l’organització dels actes de 

celebració dels 10 anys del Consorci Alba-Ter. El grup de treball serà presidit pel senyor 

Ponç Feliu i Latorre, i en formaran part: el senyor Josep Capellà i Hereu, la senyora Marta 

Payeró i Torró, el senyor Angel Simón Caballero i la senyora Anna Magem i Marsó, quedant 

oberta l’admissió de nous membres en funció de les diverses tasques a realitzar i la 

voluntat de participació dels membres del Consorci. 

Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació del següent acord: 
 
Únic.-  Donar-se per assabentada de l’acord adoptat pel Consell de Govern del Consorci. 
 
L’assemblea es dóna per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern  
 
 
 
 



6.- ACORD DE NOMENAMENT DE NOU MEMBRE DEL CONSELL DE GOVERN: 
 
El sr. Secretari dóna lectura a la proposta d’acord que se sotmet a la consideració de l’Assemblea i 
que s’ha redactat en aquests termes: 
 
L’Assemblea General del  Consorci Alba-Ter, en la seva sessió del dia 5 d’octubre de 2007, va 
nomenar  els membres del Consell de Govern del  Consorci pel mandat 2007-2011. Tota vegada 
que  l’art. 12 dels estatuts del Consorci,  assenyala  que el consell de govern  es composa de deu 
membres i a l’esmentada sessió només se’n varen nomenar nou, es proposa a l’Assemblea General 
que adopti l’acord de nomenament del nou membre del Consell de Govern, completant, així, les 
designes dels membres del Consell i acomplint el que disposa l’art. 10.e) en relació al citat art. 12 
dels Estatuts del Consorci i, en conseqüència, adopti els següents acords: 
 
Primer.-  Nomenar el senyor Gaietà Garcia Gordillo, representant de l’ajuntament de Masies de 
Voltregà, com a vocal del Consell de Govern del Consorci Alba-Ter pel mandat 2007-2011. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Registre d’ens locals de Catalunya fent constar no obstant que 
la composició oficial del Consell de Govern s’esgota amb el nomenament del senyor Gaietà Garcia 
Gordillo. 
 
En torn de l’explicació d’aquesta proposta el sr. F. Camps dóna compte també de la conformitat 
que ha donat el Consell de Govern, en sessió celebrada avui mateix i pel qual  s’autoritza al senyor 
Pere Pujolràs Feixas, regidor de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis, per tal de participar a les 
sessions d’aquest òrgan de govern en qualitat de membre oïdor.  
 
L’Assemblea  General adopta els acords anteriors per unanimitat. 
 
 
7.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2008. 
 

La interventora sortint del Consorci, senyora Rosa M. Melero, llegeix seguidament la part 
dispositiva dels acords que segueixen: 
 

 

PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2008 

 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que la 
interventora de fons glossa en els seus principals extrems d’elaboració i contingut és la següent: 
 
Part expositiva: 
 
1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a l’exercici de l’any 2008 per un 

import de 270.822,51 Euros i l’eleva a l’Assemblea general per a la seva aprovació. 
   
 
Fonaments de dret: 
 
1. D’acord amb l’article 10 dels estatuts del Consorci l’Assemblea General és l’òrgan competent 

per aprovar el pressupost de l’entitat. 



2. Atès que d’acord amb l’article 4 dels esmentats estatuts el Consorci és una entitat pública de 
caràcter local, per a l’aprovació del pressupost és d’aplicació el R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, mitjançant el qual s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals 
(TRLRHL) i el Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril (RD/500) que desenvolupa el capítol I del 
Títol VI de la LRHL, si bé totes les competències atribuïdes al ple en aquest cas s’entenen 
referenciades a l’assemblea general. 

3. Els articles 168.4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 18 RD/500/1990 disposen que el 
pressupost i els seus annexos i documentació complementària, una vegada informat per 
intervenció, seran elevats al ple per a la seva aprovació, esmena o devolució. 

4. Els articles 169 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen que una 
vegada aprovat inicialment el pressupost s’exposarà al públic, previ anunci en el BOP, per un 
termini de quinze dies durant els quals els interessats els podran examinar i presentar les 
reclamacions davant el ple. El pressupost es considerà definitivament aprovat si durant aquest 
termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, el ple disposarà d’un termini 
d’un mes per resoldre-les. 

5. Els mateixos articles 150 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i 20 RD/500/1990 disposen 
que el pressupost definitivament aprovat serà resumit per capítols en el Butlletí Oficial de la 
Província i entrarà en vigor una vegada s’hagi dut a terme aquesta publicació, considerant-se 
prorrogat el pressupost de l’exercici en què s’hagués produït abans del dia 31 de desembre de 
l’any anterior a l’exercici en què s’hagués d’aplicar. 

 

D’acord amb la part expositiva i la legislació esmentada, a proposta de la Presidència es demana a 
l’Assemblea que adopti els següents: 

 
ACORDS 
 
Primer.- Aprovar inicialment el pressupost general del Consorci Alba-Ter per a l’exercici de l’any 
2008 per una quantitat total de 270.822,51 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 

 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2008  
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos..................................................600,00    € 
Cap. IV-Transferències corrents............................................270.212,51    € 
Cap. V -Ingressos patrimonials..................................................... 10,00    € 

 TOTAL ............................................................... 270.822,51    € 

 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal.............................................189.610,00    € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis.......................... 74.500,00    €  
Cap. III -Despeses financeres......................................................800,00   € 
Cap. IV- Transferències corrents..................................................300,00   € 
Cap. VI -Inversions reals...........................................................5.612,51   € 
 
 TOTAL....................................................................... 270.822,51  €  

 



Segon.- Publicar en el Butlletí Oficial de la Província l’anunci d’exposició al públic del pressupost 
inicialment aprovat durant un termini de quinze dies, termini dins del qual podrà ser examinat  
pels interessats a fi i efecte de que puguin presentar les reclamacions  que considerin oportunes. 
 

 

PRESSUPOST DE DESPESES 2008   

   

FUNCIONAL 121 SERVEIS GENERALS   

Codi Descripció Crèdits inicials  

121-11000 Personal eventual (gerent) 37.950,38 

121-13000 Personal laboral (Dolors - Anna) 55.164,34 

121-14100 Personal AODL (Teia - Marta) 50.525,00 

121-16000 Quotes Seguretat Social 45.970,28 

121-20200 Lloguer oficines Consorci 6.500,00 

121-22000 Material oficina 5.000,00 

121-22001 Publicacions i subscripcions  1.000,00 

121-22200 Comunicacions telefòniques 6.000,00 

121-22201 Comunicacions postals 2.500,00 

121-22601 Despeses protocolàries i de representació 1.000,00 

121-22602 Publicitat i propaganda 2.500,00 

121-22603 Despeses jurídiques i econòmiques 6.500,00 

121-22609 Despeses de gestoria 2.500,00 

121-22706 Estudis i treballs tècnics 15.000,00 

121-23000 Dietes membres consell de govern 6.000,00 

121-23100 Locomoció 10.000,00 

121-31000 Despeses financeres 500,00 

121-34900 Interessos de préstecs 300,00 

121-48900 Quota Xarxa de Custòdia del Territori 300,00 

121-62600 Adquisició de sistemes d'informació 5.612,51 

  TOTAL FUNCIONAL 121 260.822,51 

   

FUNCIONAL 533A  RUTA DEL TER   

Codi Descripció Crèdits inicials 

533A-21000 Manteniment i Conservació 5.000,00 

533A-22602 Publicitat i propaganda 2.000,00 

533A-22606 Reunions i Conferències 3.000,00 

  TOTAL FUNCIONAL 533A 10.000,00 

 

  TOTAL PRESSUPOST DE DESPESES 270.822,51 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRESSUPOST D'INGRESSOS 2008   

   

Codi Descripció   

34000 Tramitació de projectes 500,00 

39904 Vendes Atles 100,00 

  TOTAL CAPÍTOL 3 Taxes i altres ingressos 600,00 

   

Codi Descripció   

45400 Aportació Aigües Ter Llobregat 36.000,00 

45500 Subvenció del Departament de Treball (AODL) 44.800,00 

45501 Subvenció del Dep Medi Ambient - Patrimoni Natural - 35.000,00 

45502 Fons de Cooperació Local de Catalunya 24.000,00 

46200 Aportacions ens adherits 58.412,51 

46201 Diputació de Barcelona 24.000,00 

46202 Diputació de Girona 36.000,00 

47000 Aigües de Girona, Salt i Sarrià de Ter - Ruta del Ter - 10.000,00 

47001 Prodaisa  2.000,00 

  TOTAL CAPÍTOL 4 Transferències corrents 270.212,51 

   

   

Codi Descripció   

52000 Interessos de dipòsits 10,00 

  TOTAL CAPÍTOL 5 Ingressos patrimonials 10,00 

   

  TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS 270.822,51 

 
 

PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 
2008 

 
Vistos els articles 90 de la llei 7 /1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 283.1 
del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de 
règim local de Catalunya, de conformitat amb els quals els ens locals han d’aprovar anualment la 
plantilla de personal, la qual ha de comprendre tots els llocs de treball reservats a funcionaris, 
personal laboral i eventual, en la mateixa sessió que aprovi el pressupost. 
 
Vist l’article 149.1.a) del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, mitjançant el qual s’aprova el text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), de conformitat amb el qual un 
exemplar de la plantilla amb el total de les retribucions del personal que se’n dedueixen i de la 
relació de llocs de treball serà un dels documents que integren el pressupost de l’ens. 
 
Vist l’article 25 del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al 
servei de les entitats locals, segons el qual la plantilla de personal de les entitats locals ha d’estar 
integrada per la relació detallada per cossos, escales, subescales, classes i categories de les places 
en què s’integren els funcionaris, el personal laboral i l’eventual agrupades, indicant la 
denominació d’aquests, el nombre de places que les constitueixen, el nombre de les que es trobin 
vacant i el grup a què pertanyin, d’acord amb la titulació exigida per al seu ingrés. 
 



Vistos els arts. 4 i 10 dels Estatuts del Consorci segons els quals, és competència de l’Assemblea 
General l’aprovació de la plantilla així com que, donat el caràcter d’ens públic local del Consorci la 
legalitat d’aplicació és la que ve determinada per les normes invocades als paràgrafs precedents. 
 
Vistos els articles 283.4 del Decret legislatiu 2/203, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de 
la llei municipal i de règim local de Catalunya, i 28 del decret 214/1990, de 30 de juliol, esmentats, 
els quals estableixen que la plantilla integrada en la forma ja explicada, un cop aprovada per 
L’Assemblea General, s’ha de publicar íntegrament, en el termini dels 30 dies següents, al Butlletí 
Oficial de la província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, i se n’han de trametre a la 
vegada còpies a l’Administració de l’Estat i al Departament de Governació de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
1. Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l’exercici pressupostari de l’any 

2008, integrada per les places en què s’integra el personal del Consorci, amb la seva 
denominació i el nombre de places que les constitueixen i el grup a què pertanyen, d’acord 
amb la titulació exigida per al seu ingrés, tal com segueix: 

 
Personal laboral  
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Director/a de projectes A 1 0 

Tècnic/a administratiu B 1 1 

Tècnic/a de dinamització B 1 1 

Tècnic/a de projectes B 1 1 

 
Personal funcionari eventual 
 

Denominació Grup Plaça Vacant 

Gerent B 1 0 

 
2. Publicar la plantilla aprovada mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el Diari 

Oficial de la Generalitat de Catalunya i trametre’n còpia a l’Administració de l’Estat i al 
Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya. 

 
En torn de debat d’aquest conjunt d’acords intervé el senyor Pere Prat que explica la composició i 
procedència dels recursos que doten el pressupost d’ingressos del Consorci, així com la composició 
dels capítols de despesa on es deté especialment en els increments importants que es preveuen al 
capítol I, de manera que s’ha donat sortida a les reivindicacions que, com a conseqüència de les 



funcions efectives de cadascun dels llocs de treball, hi havia el compromís de considerar amb el 
personal que presta serveis al Consorci. El senyor Prat esmenta que aquest esforç econòmic també 
s’explica per la voluntat de millora dels serveis que s’estan donant als ens consorciats, així com de 
tenir les persones amb els perfils més adequats per a la gestió dels projectes que l’entitat vol tirar 
endavant. Afegeix que en aquest sentit no es pot passar per alt l’esforç que ha fet el Consorci en 
aquests últims mesos a fi d’assegurar una estructura adequada pel què fa a la formació i 
experiència del seu personal, per tal de poder treure una major rendibilitat en favor de les 
iniciatives de tots els ajuntaments i consells comarcals que en formen part. 
 
En relació a la plantilla que es proposa el senyor Pere Prat explica quines eren les previsions que 
fins ara recollien, i les novetats que s’introdueixen a la plantilla que es proposa. 
 
Posades a votació les dues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
8.- ACORDS RELATIUS A LA DISTRIBUCIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ LOCAL A COMPTE 
DE LES QUOTES DEL CONSORCI. 
El sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acord: 
 
“La distribució del Fons de cooperació local de Catalunya, d'acord amb el que estableix l'article 
198.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya, correspon a la Generalitat, mitjançant la llei anual de 
pressupostos, d'acord amb els criteris que legalment s'estableixin. 
 
L’assignació per als municipis inclou un capítol destinat al foment de la prestació supramunicipal de 
serveis, que els ajuntaments han de distribuir percentualment entre les mancomunitats, les 
comunitats de municipis i el Consorcis legalment constituïts i, si escau, inscrits en el Registre d'ens 
locals de Catalunya, en les quals participen, i el consell comarcal corresponent. 
 
La llei 16/2007, de 21 de desembre, de pressupostos de la Generalitat de Catalunya per al 2008, a 
diferencia de les anteriors, al punt 5 de l’article 41 assenyala que “aquesta participació té com a 
finalitat sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals” deixant, 
per tant, oberta la possibilitat, per part del Consorci, d’acceptar la distribució d’aquest fons a 
compte de les quotes de cada municipi. 
 
Per tot això, es proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar l’assignació de fons dels ajuntaments per al Consorci Alba Ter i provinents del 
Fons de Cooperació local de Catalunya (FCLC), a compte de les quotes que conformen l’aportació 
anual de cada municipi com a membre del Consorci Alba-Ter. 
 
Aquesta acceptació pressuposa que, en cas que l’assignació del fons sigui inferior a les quotes 
aprovades, el municipi  haurà d’abonar al Consorci la diferència resultant. En cas contrari, és a dir 
quan l’assignació del fons sigui superior a les quotes aprovades, la diferència formarà part dels 
recursos ordinaris del Consorci. 
 
Segon.- Notificar aquests acords a tots els ens que formen part del Consorci Alba Ter.” 

En torn d’explicació de la proposta el senyor Pere Prat informa de quina era la situació que fins ara 
es donava en interpretació de la normativa que regula el fons de cooperació local i la seva 



incompatibilitat amb les quotes dels membres del Consorci. Atès que actualment el pressupost de 
la Generalitat ja preveu la possibilitat de finançar les quotes a través de l’assignació de recursos 
provinents del Fons de Cooperació Local, la proposta dissenya un marc que ha de ser més 
beneficiós tant per als ajuntaments, com per al Consorci Alba Ter. 
 
L’Assemblea  General adopta els acords anteriors per unanimitat. 
 
 
9.- APROVACIÓ DE LA MOCIÓ SOBRE LA PROBLEMÀTICA DEL RIU TER. 
El text de la moció que llegeix el sr. Secretari és la següent: 
 
“El riu Ter, fruit de la regulació del seu cabal a través dels embassaments i de la derivació constant 
d’aigua cap a altres conques internes catalanes, es troba molt sovint en unes condicions 
ecològiques extremadament precàries al seu pas per la ciutat de Girona. Aquest fet, a més de 
causar un fort impacte ambiental, econòmic i paisatgístic, provoca el deteriorament dels aqüífers 
del Baix Ter i moltes alteracions a l’ecosistema fluvial del riu, que s’evidencien en aspectes com la 
pèrdua de biodiversitat, l’afavoriment d’espècies al·lòctones, la desaparició dels boscos de ribera, 
la regressió d’espècies sensibles o escasses, etc. 
 
La Llei específica del riu Ter de l’any 1959 estableix el repartiment dels cabals del Ter regulats amb 
els embassaments atorgant a l’àrea de Barcelona fins a 8m3/seg, sempre i quan es puguin garantir 
els cabals necessaris per als regants, l’abastament de Girona i Costa Brava (1,6m3/seg) i el cabal 
ecològic mínim del riu (3 m3/seg). Aquest cabal mínim del riu  no es compleix durant gran part 
dels dies de l’any, ja que l’extracció que se’n fa cap a Barcelona  és molt elevada i, sobretot en 
anys de sequera, es prioritza per damunt del cabal del riu. Aquesta situació vulnera la Llei del 1959 
i també el Pla de Cabals de Manteniment de la Generalitat.  
 
Aquesta problemàtica, agreujada els darrers temps, ha portat a diversos moviments socials, 
sindicats de pagesos, entitats ecologistes, col·lectius científics i altres entitats, institucions i 
persones a títol particular, a reflexionar sobre la necessitats de trobar una solució definitiva a un 
problema que cal afrontar per assegurar el futur del riu i del seu territori. S’han proposat diverses 
mesures per a reduir i minimitzar el cabal del Ter transvasat cap a Barcelona i comarques centrals 
i meridionals d’avui en dia, com són l’aprofitament d’altres conques molt més substancioses, la 
creació de noves dessaladores i l’aprofitament d’aigües del freàtic a les conques receptores, 
juntament a una necessària sensibilització ambiental sobre la importància de l’estalvi d’aigua. Una 
actuació en aquesta línia duta a terme pel Govern de la Generalitat de Catalunya, que continua la 
planificació iniciada amb la construcció de la dessaladora de Blanes és la nova construcció per part 
de l’Agència Catalana de l’Aigua de les noves dessaladores de la Tordera, Cunit i del Prat de 
Llobregat, que poden ser una oportunitat, per primer cop des de fa dècades, per a reduir el cabal 
que el riu Ter deriva cap a altres conques catalanes, juntament a altres imprescindibles mesures 
com l’estalvi d’aigua a tots nivells. 
 
Enguany vivim, per tercer any consecutiu, l’any més sec de la dècada. Segons els propis estudis de 
la Generalitat de Catalunya, aquest no és un fet excepcional, sinó que forma part dels efectes 
previstos com a conseqüència de l’escalfament global del planeta. Si el recurs de l’aigua ja era 
limitat, en el futur esdevindrà més escàs encara. Entenem que aquest fet haurà de comportar un 
fort compromís a tots nivells per a reduir la despesa d’aigua i un compliment més estricte de la 
legislació vigent en matèria de cabals mínims i relació d’usos. La recent proposta de l’ACA de 
reduir el cabal circulant del riu fins a una desena part del cabal ecològic mínim (0,3 m3/seg) és del 
tot inassumible, ja que no permet la mínima dilució exigible de la càrrega contaminant que 



l’estació depuradora aboca al riu (0,5 m3/seg). A més, aquesta situació perjudicarà a tots els 
municipis que aigües avall de Girona s’abasten de l’aqüífer del Ter. 
 
Els municipis de la conca del riu Ter han estat durant molts anys solidaris amb gran part del 
territori català, especialment a les comarques barcelonines. Aquesta solidaritat ha servit, com s’ha 
fet públic des del Consorci Alba-Ter en reiterades ocasions, per a contribuir al desenvolupament 
econòmic i social del nostre país. Tanmateix, ha arribat un punt que, en part a causa de la sequera 
cada vegada més acusada, i en gran part pel sistemàtic transvasament d’aigua cap a altres 
conques catalanes, les comarques gironines demanen un replanteig d’aquesta situació, amb el 
benentès que això ha de suposar un avenç cap al desenvolupament  sostenible del país i que cal 
que sigui fet de forma assenyada, raonable i esglaonada, explicada i assumida per tots els 
territoris, els proveïdors i els receptors de les aigües del riu Ter o altres conques. 
 
És per tot això que es proposa al Consorci l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que faci un reconeixement 
institucional a la contribució i paper fonamental que ha fet el riu Ter, a través de la seva aportació 
d’aigua a les comarques barcelonines i gran part de Catalunya, al desenvolupament social i 
econòmic del país, i que expliciti el compromís amb el restabliment urgent del cabal ecològic del 
riu Ter. 
 
Segon.- Sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya que els nous cabals aportats per les noves dessaladores serveixin 
per a retornar una quantitat equivalent de cabal al riu Ter, com a primer pas d’un procés que 
garanteixi un cabal ecològic al riu Ter. 
 
Tercer.- Demanar a l’Agència Catalana de l’Aigua i al Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya que reconsideri els cabals previstos per al proper trimestre per 
evitar la mort biològica del riu. 
 
Quart.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que es facin públiques les balances 
hídriques anuals de la conca del riu Ter, així com una facilitació de la informació actualitzada 
públicament sobre els cabals instantanis que circulen en diferents trams del riu Ter, la seva 
qualitat ecològica i els volums derivats cap a altres conques catalanes. 
 
Cinquè.- Demanar a aquestes institucions una calendarització concreta del compromís expressat 
per les diverses autoritats respecte el retorn dels cabals al Ter, tant pel que fa a la quantitat 
d’aigua que ha de retornar a la seva conca, com pel que fa a temporalització d’aquestes mesures. 
 
Sisè.- Donat que a la Comissió de Desembassament del dia 8 de gener de 2008, l’Agència 
Catalana de l’Aigua va adquirir el compromís que en el cas que s’hagin de fer restriccions, 
aquestes es realitzin arreu del territori que es nodreix d’aigua del riu Ter, sigui en municipis de la 
pròpia conca del Ter o sigui en pobles i ciutats d’altres conques receptores, deixar en suspens el 
pla de contingència que contempla establir restriccions a Girona fins a l’entrada de la fase 2 del 
Decret de Sequera. 
 
Setè.- Traslladar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a l’Agència Catalana de 
l’Aigua, al Parlament de Catalunya i  a la Plataforma del Ter.  
 



Vuitè.- Acordar l’adhesió del Consorci Alba-Ter a la Plataforma del Ter, constituïda el passat 19 de 
gener d’enguany.” 
 
Defensant el contingut de la moció que es proposa, intervé l’alcaldessa de Verges i membre del 
Consell de Govern del Consorci Alba Ter, senyora Marta Payeró, que comença per advertir els 
riscos i la problemàtica greu que s’està donant en motiu de la sequera persistent que ha fet 
disminuir el cabal del riu Ter fins a expressions que amenacen la seva pròpia expressió biològica. 
Assenyala el compromís i el liderat que el Consorci Alba Ter ha d’assumir, en la seva qualitat d’ens 
supramunicipal l’objectiu del qual és la defensa dels interessos i recursos del riu, per tal de 
representar també la defensa de l’interès general que es constitueix per la suma de les inquietuds 
de tots els ajuntaments que el conformen. Recorda que el text d’aquesta moció que es promou a 
iniciativa del Consorci Alba Ter ja ha estat aprovada per molts ajuntaments que formen part de la 
conca i que, per això, l’Assemblea General també se n’ha de fer ressò, a l’hora que ha de 
manifestar el seu compromís d’adhesió a la Plataforma del Ter, ja que aquesta representa i acull el 
conjunt de sensibilitats i interessos (institucions, regants, sector industrial, cambra de comerç, 
entitats ecologistes i turístiques...) que d’una manera unànime s’estan agrupant davant d’aquesta 
situació excepcional. Finalment la senyora Payeró  també fa esment del reconeixement 
institucional que ahir mateix va fer públic el conseller de Medi Ambient, pel què fa a l’aportació 
històrica que ha fet el Ter per tal de dotar dels recursos hídrics imprescindibles per a fer front a 
l’abastament d’aigua potable a l’àrea metropolitana, i acaba la seva intervenció deixant clar que les 
reivindicacions que s’inclouen a la moció no tenen altra justificació que la voluntat d’evitar que el 
Ter desaparegui, i deixi de conformar un element essencial en la història i els recursos dels 
ajuntaments que gaudeixen del seu curs pel seu terme municipal i de tots els municipis de la 
conca. 
 
Posada a votació la moció s’aprova per unanimitat. 
 
 
10.- INFORMACIÓ SOBRE LA COMMEMORACIÓ DELS 10 ANYS DEL CONSORCI. 
 

Dintre d’aquest apartat intervé el senyor Ponç Feliu, en la seva qualitat de president de la comissió  
organitzadora dels actes de celebració dels 10 anys del Consorci que explica els objectius i les 
principals línies d’actuació amb què es mou la comissió. Afegeix el detall dels actes que es 
preveuen (publicació de la feina feta per part del Consorci i evolució de l’ús dels cabals del riu en 
els últims anys, exposició a Barcelona i actes lúdics sobre el territori seguint la ruta del Ter). 
També s’està treballant amb la idea de fer un acte solemne de cloenda de les celebracions al 
monestir de Casserres, que és on es va constituir el Consorci, i acaba demanant la implicació de 
tots els municipis en aquests actes, ja que poden tenir un significat també de revisió de tota la 
feina feta i de nou impuls pels objectius de futur que es planteja ara el Consorci Alba Ter. 
 
L’Assemblea General es dóna per informada sobre el conjunt d’iniciatives que s’estan prenent per 
tal de commemorar l’aniversari dels 10 primers anys de la institució. 
 
11.- INFORME DE PRESIDÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest apartat intervé el senyor Francesc Camps, president del Consorci Alba-Ter, que 
assenyala els nous reptes que es plantegen a l’ inici d’una nova legislatura que ve condicionada pel 
tancament de moltes de les accions que s’havien dissenyat a la legislatura anterior, així com la 
finalització de les actuacions del Pla de Foment Turístic. Dintre d’aquestes actuacions que s’estan 
ultimant, el senyor Camps assenyala els projectes europeus assumits pel Consorci (INTERREG III 



B BLUE, INTERREG III A) així com el projecte, obtingut l’any 2006, a través de la “Fundación 
biodiversidad”. 
 
Seguidament assenyala que l’activitat del Consorci s’orienta a partir d’ara a treballar per concretar 
l’obtenció de nous ajuts europeus, compareixent a les convocatòries del LIFE (s’han sol·licitat 
diverses actuacions en patrimoni natural per un valor aproximat del voltant d’un milió d’euros). 
Explica el finançament que inicialment es preveu per a poder fer front a aquest nou projecte. 
També esmenta que s’està considerant la possibilitat de presentar un nou projecte a la 
convocatòria INTERREG  amb els socis transfronterers del riu Tech, per tal d’encabir-hi actuacions, 
tant en medi natural com de patrimoni cultural vinculat a l’aigua, així com accions de promoció i 
difusió del Ter i de la ruta turística que ha posat en marxa el Consorci. L’import de totes aquestes 
actuacions pujaria aproximadament també un milió d’euros i caldria cercar el cofinançament 
oportú. 
 
El senyor Francesc Camps assenyala a continuació que és voluntat de tots els membres del Consell 
de Govern promoure una nova roda de visites a tots els membres del Consorci amb la idea de 
trobar sinergies en la recerca de recursos i de projectes que siguin d’interès municipal. Aquesta 
serà també una línia d’actuació permanent del Consorci per aquesta nova legislatura. També s’ha 
de seguir en la promoció de la ruta del Ter, cercant productes conjunts de difusió per tal de donar 
a conèixer cada vegada més els valors inherents al territori, tot procurant una major implicació de 
tots els agents en aquesta tasca de promoció. També assenyala la importància del treball conjunt 
que s’ha de potenciar amb la societat civil pel tema del cabal del riu, tot implicant al Consorci en la 
Plataforma del Ter que té com objectiu agrupar totes aquestes forces disperses en l’actualitat i 
aprofitar aquest moment excepcional per posicionar les diverses reivindicacions a l’entorn del riu. 
Recorda que en aquests moments i malauradament el riu Ter ja no arriba al mar, i cal posar sobre 
la taula uns objectius per tal de què l’horitzó futur recuperi els recursos imprescindibles per tal de 
què el riu no desaparegui. Reconeix que es tracta d’un tema complex i difícil i relata, seguidament, 
les principals conclusions obtingudes de la visita amb el Conseller de medi ambient de cara també 
a elaborar una estratègia de treball conjunt per tal d’obtenir conques autònomes en la gestió dels 
seus recursos. Per tirar endavant aquest conjunt d’actuacions assenyala la importància del treball 
en xarxa, ja que no és competència del Consorci resoldre aquests problemes sinó contribuir a la 
denúncia de la situació alhora que es procura per dinamitzar les institucions consorciades per tal 
de portar la seva visió a un problema que, en aquests moments, és del conjunt de tot el País. 
 
Acabant el seu informe, el senyor Camps recorda a tota l’assemblea que el Consell de Govern està 
obert a abordar totes les consideracions que vulguin posar sobre la taula tots els membres 
consorciats i que per això s’estan considerant també algunes iniciatives de regeneració en àmbits 
de medi natural i d’altres que en l’actualitat s’estan completant. En aquest sentit recorda la visita 
que es portarà a terme a la sènia de Salt, que és un bon exemple de la utilització dels recursos 
hídrics per a la promoció econòmica, per la qual cosa també es donarà a conèixer la possibilitat de 
mantenir visites a aquest nou element per part de tots els membres que la vulguin conèixer. 
 
12.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA. 
 
No n’hi han.  
 
13.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest aparat intervé el senyor Miquel Viel, representant de l’Ajuntament d’Ullà, posant a 
disposició del Consorci la possibilitat de celebrar al seu municipi un dels actes lúdics de celebració 



dels 10 anys, aprofitant que en aquest espai el Consorci ja hi està portant a terme una actuació i 
coincidint amb el final d’etapa final de l’itinerari previst, i de forma conjunta amb Torroella de 
Montgrí. El senyor Francesc Camps agraeix aquesta aportació i posa l’actuació que s’està fent al 
terme a Ullà com un exemple d’intervenció que també cal que tots els membres del Consorci 
coneguin. 
 
El senyor Albert Martí, representat de l’Ajuntament de Bordils, explica que, en la seva qualitat 
particular d’integrant d’una junta de regants, totes les raons de subsistència de l’activitat 
econòmica avalen la convocatòria de la manifestació prevista per aturar la portada d’aigües del riu 
Ter cap a l’àrea metropolitana i, afegeix, que aquesta iniciativa no significa que ningú es vulgui 
desmarcar de la feina que s’ha fet fins ara al Consorci, sinó que la defensa dels interessos són 
diferents i que, quan la situació actual del riu per culpa de la sequera, fa desaparèixer els recursos 
imprescindibles per mantenir l’activitat econòmica, és lògic que la queixa s’expressi al carrer de 
forma clara i això no s’ha de veure com una divisió de les forces que s’agrupen a l’entorn de les 
institucions. Responent aquesta intervenció el senyor Rufí comenta que les opinions que ha 
manifestat respecte de la convocatòria a què s’ha referit el senyor Martí les ha fet a títol personal, i 
que les pot entendre ja que coneix, també personalment, la severitat de la problemàtica 
econòmica que afecta a molts pagesos de les comarques gironines, però que això no justifica que 
dintre de la plataforma s’abandoni la línia unitària. El senyor Francesc Camps afegeix que la unitat 
és una condició imprescindible per poder plantejar les reivindicacions del territori amb 
contundència i que, si en aquests moments s’està escoltant la veu del territori és perquè, a més de 
la situació greu que s’està vivint, s’actua de forma unitària i no com abans on tots els interessos es 
defensaven de forma sectorial. Afegeix que això no vol dir que, òbviament, el Consorci entengui 
que en el curt termini s’entengui la queixa contundent de molts agricultors, ni que no se solidaritzi 
en la seva situació. 
 
El senyor Pere Prat intervé seguidament dient que, aigües amunt dels pantans, referint-se a 
l’especial situació de les comarques d’Osona i el Ripollès, també s’està adoptant unànimement la 
moció que acaba d’aprovar l’assemblea, manifestant així de forma concreta la solidaritat de tot el 
territori encara que allà no es pateixi amb tanta violència la problemàtica de les comarques de 
Girona. 
 
Finalment el senyor Àngel Simón, representant de l’ajuntament de Bescanó, agraeix en nom del 
municipi que ha acollit avui l’assemblea, l’assistència de tots els presents al mateix temps que es 
posa a la seva disposició per tot allò que calgui, i convida a tothom a participar en el petit refrigeri 
que la corporació bescanonina ofereix a tots els participants.  
 
En no haver-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta acta, que 
signarà el president amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
 
El Secretari        El President 
Alfons Giol i Amich       Francesc Camps i Sagué 


