
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de novembre de 2009 
Horari:. De 2/4  i cinc minuts de 7  a un quart de 9 del vespre.  
Lloc: Sala de Sessions,de l’Ajuntament de Verges – La Placeta, 1 
 

Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon Caballero 
Ajuntament de Bordils: Sr. Albert Martí Olivet  
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez Ramos (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Badà (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de la Cellera de Ter: Sra. Monserrat Roca i Serrat 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps Sagué 
Ajuntament de Foixà: Sr. Josep Oliveras i Galí  
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Gualta: Sr. Marc Casadellà i Amer (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de la Tallada d’Empordà: Josep Ferrer Vilavella  
Ajuntament de Masies de Roda: Sr. Jordi Gros i 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 Llanars: Esteve Costa Sala (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 i Viñals 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau: David Pérez Besa (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de Mollet: Sr. Xavier Pagès Coll 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs Freixas 
Ajuntament de Sant Pau de Seguries:  Sr. Joan Solà i Galceran (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de St. Quirze de Besora: Sr. Pere Colom Codina (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Tavèrnoles: Sr. Joan Roura i Tena 
Ajuntament de Torelló: Sr. Manel Romans 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. M. Dolors Bassa Coll 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Miquel Viel i Camps 
Ajuntament d’ Ultramort: Sr. Miquel Pallés Blanco 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Vic: Sra. Mercè Vidal  
Ajuntament de Vilanova de Sau: Sr. Joan C. Alvarez Rey 



Consell Comarcal d’Osona: Sr. Lluís Bassas Portús / Josep Colomer i Gaja (mitjançant delegació 
de vot) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Amadeu Fuente Garanger / Sr. Ricard Herrero Suñer 
(mitjançant delegació de vot) 
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Enric Pérez Casas (mitjançant delegació de vot) 
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
 
També assisteix a la sessió, en qualitat d’oient, el senyor Ramon Arbós, director de producció 
d’Aigües Ter Llobregat (ATLL) i el Sr. Josep Guix, delegat dels Serveis Territorials d’Agricultura, 
Alimentació i Acció Rural a Girona.  
 
Assisteixen a l’assemblea mitjançant representació que no implica delegació de vot, el Sr. Josep 
Santané i Torner (amb representació de l’ajuntament d’Anglès), la Sra. Marta Pagès (amb 
representació de l’ajuntament de Jafre), el Sr. Joaquim Viader (amb representació de l’ajuntament 
de Flaçà) i el Sr. Josep Fàbrega i Planas (amb representació de l’ajuntament de Sant Jordi 
Desvalls). 
 
Són presents també a l’assemblea els tècnics del Consorci: Anna Magem i Marsó, gerent; Dolors 
Roset, directora de projectes; Lídia Traveria, responsable de comunicació; Anna Serra, 
Administrativa i Vanessa Villalonga, Tècnica de Turisme. 
 
No assisteixen a l’assemblea, sense que consti delegació, els representants dels membres del 
Consorci següents: Ajuntaments d’Amer,  Cervià de Ter, Colomers, Fontanilles, Les Llosses, 
Queralbs,  Serra de Daró, Setcases, St. Gregori, St. Joan de les Abadesses, Sant Julià del Llor i 
Bonmatí, St. Vicenç de Torelló,  Sta. M. de Corcó, Susqueda, Vilallonga de Ter, Consell Comarcal 
de la Selva i Consell Comarcal del Gironès.   
 
 
Ordre del dia 

 
 

1. Rebuda de l’assemblea per part de l’Il·lma. sra. Marta Payeró, alcaldessa de Verges. 
2. Constitució de l’assemblea. 
3. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (13 de desembre de 2008). 
4. Admissió de nous membres. 
5. Aprovació dels comptes generals de l’any 2008. 
6. Aprovació del pressupost i la plantilla de l’exercici 2010. 
7. Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de presidència. 
8. Informe de gestió. 
9. Mocions o temes per urgència. 
10. Precs i preguntes. 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA 
 



L’il·lustríssima senyora Marta Payeró, alcaldessa de l’Ajuntament de Verges, dóna la benvinguda a 
tots els participants i assenyala que és la primera vegada que es fa a Verges l’assemblea general 
del Consorci que és una entitat a la que l’Ajuntament que presideix es va adherir ara farà 7  anys. 
La principal raó per entrar al Consorci va ser la sensibilitat que té el consistori envers al riu i que 
l’ha portat a engegar projectes i fer actuacions de valorització del riu Ter. La sra. Payeró assenyala 
que la zona del Baix Ter, on estem, és una zona idealitzada però constantment agredida. És una 
zona fràgil i això es fa palès quan es veuen els resultats, per exemple, de l’estudi sobre l’aqüífer 
d’aquesta zona ja que sovint hi ha més aigua que entra del mar que no aigua que entra dels 
embassaments. Per l’alcaldessa de Verges, el Baix Ter actual és un paisatge que forma part d’un 
entorn humanitzat que l’ha fet com és i que té uns valors naturals i ecològics rellevants que entre 
tots hem de ser capaços de retrobar, al mateix temps que cal cercar mesures de gestió per a la 
seva preservació i també per la recuperació i la rehabilitació del paisatge, perquè continuï sent un 
agent vertebrador del territori ja que la responsabilitat assumida és la de protegir-lo. 
 
Recorda que, actualment, en aquesta zona s’està executant el reclamat i esperat projecte de 
regadiu que consisteix, bàsicament, en entubar l’aigua del rec del molí per les funcions de regadiu 
tot i que això va en detriment una mica del que tenim (dels recs històrics  que són una obra 
d’enginyeria hidràulica sorprenent d’uns 500 anys d’història). Els recs sempre han format part 
d’aquest espai i d’aquesta gent i, tot i que l’aigua escasseja, aquestes infraestructures asseguren el 
seu bon ús i per això s’han saber gestionar perquè fossin d’un ús de tots. Afegeix que aquests recs 
haurien de continuar donant servei a tothom, des del pagès més gran al senyor hortolà que fa 
quatre enciams per passar l’estona els caps de setmana o els dies de cada dia. I el mateix que 
passa amb els recs, es pot extrapolar al riu amb la seva aigua, que no només ha de servir per a ús 
de boca, sinó que també ha de tenir totes les seves altres funcions. Explica que el seu ajuntament,  
a través del Consorci, hi està treballant com una de les feines claus perquè es revaloritzi, es 
respecti i es recuperi el riu Ter. Afegeix que també s’està treballant en el tema del parc agrari del 
Baix Ter i que creu que és una opció important i una oportunitat que s’ofereix en aquesta zona per 
recuperar i donar valor al producte de la terra i conclou que, des de Verges, s’agraeix la feina que 
es fa des del Departament d’Agricultura, també des del Consorci, la Diputació, el Consell Comarcal 
per tirar endavant aquest tipus de projectes que ajuden a mantenir el nostre paisatge i per això 
felicita al Consorci i a tots els que en formem part perquè, al seu parer, la feina que s’està portant 
a terme és de gran qualitat. Posant punt i final al seu parlament destaca que, dels nombrosos  
projectes que impulsa el Consorci, la creació de la Ruta del Ter és potser el més tangible i el que 
expressa millor la seva vocació de servei al territori des d’un àmbit de col·laboració entre totes les 
administracions. Finalment regracia les presències, dóna novament la  benvinguda a tots els 
presents i declara oberta l’assemblea.  
 
Seguidament el Sr. Camps dóna les gràcies a la senyora alcaldessa per les seves paraules i per 
rebre l’Assemblea al saló de plens de la Casa de la Vila del seu Ajuntament.  
 
Posteriorment dóna per iniciada l’assemblea general del Consorci en què agraeix l’assistència del 
delegat del departament d’Agricultura a Girona, el senyor Josep Guix, el representant de l’empresa 
Aigües Ter - Llobregat i sobretot, fa un esment especial als representants, alcaldes, regidors dels 
ajuntaments que en aquesta assemblea s’admeten com a nous membres de l’entitat i que són els 
de: Tavèrnoles, Vilanova de Sau, Susqueda, La Cellera de Ter i Fontanilles que són presents en 
aquest acte.  
 
Sense més preàmbuls, doncs, s’inicien els treballs de l’assemblea general del Consorci Alba-Ter 
amb la consideració dels diferents punt previstos al seu ordre del dia segons el que segueix:  
 



2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA. 
 
El president dóna la paraula al Sr. Alfons Giol i Amich, Secretari del Consorci Alba-Ter, que exposa 
el segon punt de l’ordre del dia que té com a objectiu la constitució efectiva de l’Assemblea 
general del Consorci Alba-Ter.  A aquest efecte, el Sr. Secretari dóna compte que l’art. 11 dels 
Estatuts de l’entitat disposa que l’Assemblea General està formada, inicialment, pels representants 
dels ajuntaments 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 35 (24 
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 (28) del nombre legal de membres (54) actuals, es considera vàlidament constituïda l’Assemblea 
General del Consorci Alba-Ter, per la qual cosa es pot donar inici a la sessió. 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 ( 13 DE DESEMBRE DE 2008). 
 
El Sr. Camps dóna la paraula el Sr. Giol,  que proposa a l’Assemblea General del Consorci 
l’aprovació de l’acta de la sessió de dia 13 de desembre de 2008, que és la darrera que s’ha 
celebrat i que, en forma d’esborrany, s’ha fet arribar, juntament amb la convocatòria d’aquesta 
sessió,  a tots els representants dels ens que constitueixen el Consorci. Posada a votació l’acta 
esmentada s’aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD D’ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES 
 

Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Alfons Giol llegeix la proposta següent: 
 
Els ajuntaments de Fontanilles, La Cellera de Ter, Susqueda, Tavèrnoles i Vilanova de Sau han 
adoptat els acords d’adhesió al Consorci Alba-Ter. L’article 7 dels estatuts del Consorci estableix: 
“L’admissió de nous membres del Consorci interessats en les seves finalitats i que vulguin 
col·laborar en la consecució dels seus objectius efectuant aportacions i/o prestant serveis, 
requerirà l’acompliment de les formalitats legalment establertes i en especial les que regulen 
la voluntat dels ens que pretenguin la integració al Consorci i l’acord de l’Assemblea General amb 
el quòrum pertinent”.  
 
L’article 10 apartat g) dels estatuts del Consorci, estableix com a facultat pròpia de l’Assemblea 
General la “d’aprovar l’admissió de nous membres al Consorci fixant-ne la participació econòmica si 
s’escau”.  
 
A l’expedient d’admissió dels nous membres, hi consta l’aprovació definitiva de l’acord adoptat pels 
ajuntaments de La Cellera de Ter, Tavèrnoles i Vilanova de Sau, ja que durant el termini 
d’exposició pública corresponent no s’hi ha presentat cap al·legació. En canvi, l’acord inicial 
d’adhesió pres pels ajuntaments de Fontanilles i Susqueda, es troba en període d’informació 
pública, per la qual cosa no s’ha pogut aportar el certificat d’aprovació definitiva. 
 
 
És per això que es proposa a l’Assemblea General, l’adopció dels següents acords: 
 



 
Primer.- Admetre com a nous membres del Consorci Alba-Ter els ajuntaments de La Cellera de 
Ter, Tavèrnoles i Vilanova de Sau. 
 
Segon.- Aprovar l’admissió com a nous membres del Consorci Alba-Ter dels ajuntaments de 
Fontanilles i Susqueda, condicionada a que s’aporti el certificat d’aprovació definitiva de l’acord 
adoptat d’adhesió al Consorci, tota vegada que durant el període d’exposició pública corresponent 
no s’hi presenti cap al·legació en contra o que aquesta sigui resolta adequadament.    
 
Tercer.-  Notificar aquests acords als ens locals admesos fent-los avinent la quota que els pertoca 
com a membres de ple dret del mateix i per aplicació del document d’aportacions aprovat i que 
regirà per l’exercici de l’any 2010. 
 
L’assemblea general aprova per unanimitat els acords anteriors. 
 
  
5.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2008 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Francesc Camps dóna la paraula al Sr. Pere Prat, 
vicepresident del Consorci  Alba-Ter i alcalde de l’ajuntament de Manlleu, el qual exposa que els 
comptes generals del 2008 s’han tancat bé i que, de moment, al Consorci, té bona salut financera i 
això, al seu parer, és molt positiu. Fent referència a les xifres contemplades a la proposta i que 
tots els assistents tenen a les mans en el dossier de la sessió esmenta que, pel que fa a la part de 
tràmit administratiu dels comptes, en data 15 d’abril de 2009, l’Interventor va informar 
favorablement el Compte General 2008, i va informar també sobre la normativa aplicable i el 
procediment a seguir per a la seva aprovació. Recorda que, seguidament, els Comptes Generals es 
va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, la qual, en sessió celebrada en data 
13 de maig de 2009, els va informar favorablement.  
 
El Sr. Prat explica que en els comptes generals s’ha de recordar tres grans xifres: el balanç de 
situació que reflexa tant l’actiu com el passiu i que va pujar, a 31 de desembre de 2008, a 
800.129,30 euros, i després, de dues magnituds que  parlen de la salut dels pressupostos i que 
són: el resultat pressupostari, que va ser positiu d’11.345,89 euros, i el romanent de tresoreria que 
també va ser positiu de 43.793,86 euros. El Sr. Prat considera que, amb aquestes dades, el 
resultat és positiu ja que resten  43.000€ com a reserva per despesa imprevista per disposar si es 
dóna alguna dificultat. Finalment demana, com a responsable dels temes econòmics i 
administratius del Consorci, la confiança de tots els presentes i que s’aprovin i  es doni els vist-i-
plau als Comptes que s’han confeccionat i tramitat i que avui es presenten a l’Assemblea General 
segons la proposta següent: 
 

“El Compte General, amb l' informe de la Comissió, es va exposar al públic, mitjançant un edicte 
que es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 105, de 3 de juny de 2009  i al 
Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 160, de 26 de maig de 2009 pel termini de quinze 
dies, durant els quals i vuit més els interessats van poder presentar reclamacions, objeccions o 
observacions. 
 
Atès que durant l' esmentat termini no se n'ha presentat cap; 
 



Atès que s’han complert totes les tramitacions legals que determinen els articles del 208 al 212 del 
Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text Refós de la Llei Reguladora 
de les Hisendes Locals. 
 
Vist l’ article 212.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’ aprova el Text 
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que acompanyat dels 
informes de la Comissió Especial de comptes i de les reclamacions formulades, el Compte General 
es sotmetrà al Ple de la Corporació, en el nostre cas l’assemblea general, perquè, si convé, pugui 
ser aprovat. 
 
Vist l’ article 214.5 del Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós 
de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals el qual assenyala que les entitats locals rendiran al 
Tribunal de Comptes el Compte General degudament aprovat. 
 
Vist l’article 9 de la Llei  6/1984, de 5 de març, de la Sindicatura de Comptes,  segons redacció 
donada per la Llei 15/1991, de 4 de juliol, que disposa que les corporacions locals han de retre els 
comptes de cada exercici a la Sindicatura de Comptes. 
 
Es proposa a l’Assemblea General l’adopció dels següents acords,  
 
Primer.- Aprovar, de conformitat amb l’informe d’intervenció, el Compte General del Consorci 
corresponent a l'exercici de 2008, que conté la següent documentació: 
 
 
a) Estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l’exercici dóna un actiu de 800.129,30 Euros, un passiu de 
800.129,30 Euros i un resultat de l’exercici positiu de 78.424,85 Euros. 

- Compte de Resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 78.424,85 euros. 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

188.379,75 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 52.121,27 Euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 11.345,89 Euros. 

- Estat demostratiu dels drets a cobrar i de les obligacions a pagar procedents de 
pressupostos tancats:  en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
215.722,10 Euros i obligacions pendents de pagament de 78.020,42 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna unes existències de 73.760,83 Euros. 
 
b) Annexos als estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Comprovació: en tancar l’exercici dóna un total en el deure de 4.702.744,53 
Euros i un total en l’haver de 4.702.744,53 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 43.793,86 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 119.070,63 Euros. 

- Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 32.965,99 Euros. 
 

c)    Justificants dels estats i comptes anuals i dels seus annexos 
 



- Estats de despeses i d’ingressos inicialment aprovats: en començar l'exercici dóna un total 
d’ingressos de 270.822,51 Euros i un total de despeses de 270.822,51 Euros. 

- Relació de les modificacions dels crèdits de despeses i de les previsions d’ingressos 
inicialment aprovats: en tancar l’exercici dóna un total de modificacions de 3. 

  
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a l' 
exercici de 2008.” 
 
El President demana a l’assemblea si hi ha alguna qüestió a aclarir respecte a la proposta i atès 
que no es produeix cap intervenció, seguidament es posa la proposta a votació i s’obté el resultat 
de votació unànime favorable a l’aprovació del Compte General del Consorci Alba-Ter corresponent 
a l’exercici de 2008, per part de l’Assemblea General. 
 
 

6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2010. 
 
Dintre d’aquest punt el Sr. President dóna la paraula el Sr. Pere Prat, que explica la proposta de 
pressupost i de plantilla del Consorci Alba-Ter pel 2010.  
 
Entrant en concret amb el pressupost del Consorci Alba-Ter del 2010, el sr. Prat comenta que puja 
a 541.130 euros. D’aquests, els ingressos que aporten les entitats que formem part del Consorci 
Alba-Ter són 30.000 euros entre aportacions a través del fons de cooperació local de Catalunya i 
les aportacions de les quotes dels ens adherits de 65.560 euros. Això representa un 17,66% de les 
aportacions. Per altra banda, explica que s’han de tenir en compte que a part d’aquest percentatge 
hi ha moltes administracions públiques i entitats privades que presten la seva col·laboració en el 
Consorci i que això completa la previsió d’ingressos que es proposen.  
 
Esmenta doncs que l’import total de les subvencions puja a 463.000 euros i que això representa 
un 85-86% del pressupost. Aquest percentatge s’ha d’agrair tant a la Generalitat de Catalunya, el 
departament de Treball, el departament de Medi Ambient, les Diputacions, i també a institucions 
privades, com ara la Fundació Agbar i Aigües Ter-Llobregat.  
 
Finalment i completant la informació relativa als ingressos, informa que, per tramitació de 
projectes, hi ha una quantitats petita, un 0,26%, que són aquests 1.450 euros i després els 
interessos de dipòsits s’ha calculat en 500 euros. També es compta amb l’aportació del Pla d’obres 
i serveis que puja a 8.550 euros i, a més, hi haurà dues fonts importants de finançament, que ens 
explicaran més endavant, que són les subvencions del programes europeus  Life i l’Interreg la part 
corresponent dels quals i que correspon al 2010, també ajuda a quadrar el pressupost de l’any 
entrant. 
 
Pel que fa a les despeses vol destacar que, una de les més importants és el capítol I i que, com 
sovint recorda, el millor actiu del Consorci Alba-Ter,  són les persones que hi treballen. Aquesta 
previsió ascendeix  a 286.000 euros, i ve a representar un 53% del pressupost. Després les altres 
previsions són partides de manteniment i dietes dels òrgans de govern. El capítol II representa un 
32-33% del total previst i puja a 178.000 euros. Pel que fa a les inversions hi ha la redacció del 
projecte de la Ruta del Gurri, a més de les inversions que es fan per executar l’Interreg i el Life. Es 
tracta doncs d’un pressupost equilibrat.  
 
En relació a la plantilla que es proposa, el Sr. Prat explica que no sofreix variacions importants 
respecte de la del 2009 si bé i de forma excepcional i amb finançament extern s’hi preveu que, 



durant set mesos i per tirar endavant els projectes Interreg i Life, s’hauran de contractar quatre 
persones per coordinar i redactar el pla de gestió, i donar-hi suport. La resta de plantilla continua 
igual amb una gerent, l’Anna M., una directora de projectes, la Dolors R.; l’administrativa que és 
l’Anna S., una tècnica de desenvolupament territorial (AODL) que porta el tema de la Ruta del Ter, 
l’Estel i que ara la supleix la Vanessa, i la Teia P. Per la redacció i execució projectes que ara és 
substituïda pel sr. Quim P. Per altra banda, hi ha la incorporació de fa pocs dies, en jornada de 25 
hores setmanals, per temes de comunicació  de la sra. Lídia T. De les 6 places, 4 estan vacants 
però ocupades, i de fixes, n’hi ha dues en propietat. Amb el suport del secretari i l’interventor, pel   
sr. Prat,  aquesta mínima estructura de personal és la que requereix el Consorci per a 
desenvolupar la seva tasca i per això demana el suport de l’Assemblea per tal de que aprovi, amb 
el seu vot afirmatiu la proposta que, juntament amb la del pressupost, llegeix el sr. Alfons Giol,  
secretari del Consorci Alba-Ter, segons els termes que segueixen:  
 
 

“PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2010 
 
 
La proposta que es sotmet a la consideració de l’Assemblea General del Consorci i que l’interventor 
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 2010 per un 

import de 541.130,04 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, en aquest cas l’assemblea general, 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 
seves reclamacions. El pressupost es considerarà definitivament aprovat si durant aquest 
termini no s’haguessin presentat reclamacions i, en cas contrari, l’assemblea general 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. Si a l’iniciar-se 



l’exercici econòmic no ha entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà 
automàticament prorrogat el de l’anterior. 

 

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 
2010 per una quantitat total de 541.130,04 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s’especifica: 
 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2010 
 
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos.......................................................   1.450,00 € 
Cap. IV-Transferències corrents........................................... ........  463.630,04 € 
Cap. V -Ingressos patrimonials...................................................       500,00 € 
Cap.VII-Transferències de capital................................................   75.550,00 € 

 TOTAL ......................................................................541.130,04 € 

 
B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal................................................   286.160,79 € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis.............................  .178.469,25 € 
Cap. III -Despeses financeres..................................................        200,00 € 
Cap. IV- Transferències corrents..............................................         300,00 € 
Cap. VI -Inversions reals..........................................................   76.000,00 € 
 
 TOTAL......................................................................541.130,04€ 
 
 
 
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 EXERCICI 2010, PER PROGRAMES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prog. DESPESES   Per partida Per funció 

920 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 16.804,27   

920 11001 Retribucions complementàries pers.event. 25.007,82   

920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 17.883,47   

920 13002 Altres retribucions personal laboral fix 16.531,51   

920 13100 Retribucions personal laboral temporal 62.350,79   

920 14300 Personal AODL 22.400,00   

920 16000 Quotes seguretat social 53.180,93   

920 20200 Lloguer oficines Consorci 6.700,00   

920 22000 Material oficina 5.000,00   

920 22001 Publicacions i subscripcions 800,00   

920 22200 Comunicacions telefòniques 5.600,00   

920 22201 Comunicacions postals 1.850,00   

920 22400 Assegurances 925,00   

920 22601 Despeses protocolàries i de representació 825,00   

920 22602 Publicitat i propaganda 2.600,00   

920 22604 Despeses jurídiques i econòmiques 7.100,00   

920 22610 Despeses de gestoria 2.550,00   

920 22706 Estudis i treballs tècnics 11.904,25   

920 22711 Llibre Patrimoni cultural fluvial 59.000,00   

920 23000 dietes organs de govern 1.000,00   

920 23010 Dietes personal directiu 1.250,00   

920 23020 dietes personal no directiu 1.000,00   

920 23100 Desplaçaments organs de govern 1.000,00   

920 23110 Desplaçaments personal directiu 3.450,00   

920 23120 Desplaçaments personal no directiu 2.300,00   

920 35900 Despeses financeres 200,00   

920 48900 Quota Xarxa Custòdia del territori 300,00 329.513,04 

172I 22613 Prestació de serveis Interreg IV 49.000,00   

172I 22614 Desp.divs.caracter gral. Interreg IV  1.450,00   

172I 23020 Dietes Interreg IV A 350,00   

172I 23120 Desplaçaments Interreg IV A 700,00   

172I 60901 Inversions Interreg IV 67.000,00 118.500,00 

172L 14301 Personal Life+ 50.755,20   

172L 16000 Quotes seguretat social Life + 21.246,80   

172L 22615 Desp.divs.caracter gral. Life + 1.915,00 73.917,00 

172R 21000 Manteniment i conservació Ruta del Ter 5.000,00   

172R 22602 Publicitat i propaganda Ruta del Ter 3.100,00   

172R 22606 Reunions i conferències Rutadel Ter 2.100,00   

172R 62700 Redacció projecte Ruta del Gurri 9.000,00 19.200,00 

 
    541.130,04 541.130,04 



 
PRESSUPOST D’INGRESSOS EXERCICI 2010: 
 

INGRESSOS   Per partida Per capítol 

34900 Tramitació projectes 1.450,00 1.450,00 

45000 Fons de Cooperació local Catalunya 30.000,00   

45060 Subv.Dep. Medi Ambient Interreg IV 45.360,00   

45080 Subvenció Departament Treball (AODL) 24.012,80   

45300 Aportació Aigües Ter Llobregat 44.000,00   

46100 Diputació de Barcelona 24.000,00   

46101 Diputació de Girona 25.000,00   

46200 Aportació ens adherits 65.560,24   

46206 Ajuntaments beneficiaris Life + 5.099,41   

46207 Diputació de Girona Life+ 24.759,08   

47000 Aig.Girona, Salt i Sarrià - Ruta del Ter 5.000,00   

47001 Transferències i subvencions corrents 2.000,00   

47004 Fundació Agbar 59.000,00   

49100 Subvenció C.E. Interreg IV A 29.980,00   

49700 Subvenció C.E. Life+ 79.858,51 463.630,04 

52000 Interessos de dipòsits 500,00 500,00 

75080 PUOSC subvenció redacció projecte Gurri 8.550,00   

79100 Subvenció C.E. Inversions Interreg IV 67.000,00 75.550,00 

  TOTALS 541.130,04 541.130,04 

 
 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2010: 
 
 
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 

2010, 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: 

 

N. Denominació Grup Plaça Vacant 

  PERSONAL EVENTUAL       

1 Gerent A2 1 0 

  PERSONAL LABORAL FIX       

2 Directora de projectes A1 1 0 

  PERSON.LABOR.TEMPORAL       

3 Administrativa C1 1 1 

4 Tecnic desenvolup.territorial A2 1 1 

5 Comunicació (25 Hores/setmana) A2 1 1 

  A.O.D.L.       

6 A.O.D.L. turisme A2  1 1 

  PERSONAL LIFE+        

8 

Coordinador redactor pla gestió (durada 7 

mesos) A2 2 2 

10 Suport redacció pla gestió (durada 7 mesos) C1 2 2 

      
 

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.” 

 
 
Posades a votació, les dues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
 
 
 



7.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I RESOLUCIONS 
DE PRESIDÈNCIA. 
 
El Sr. Camps, dóna la paraula el Sr. Alfons Giol, que comenta que d’ençà de la última sessió 
celebrada per l’assemblea general del Consorci Alba-Ter el dia 13 de desembre de 2008, han 
tingut lloc sis sessions del Consell de Govern, i s’han signat quaranta-set resolucions de 
presidència. 
 
Vist que, en el desenvolupament de les sessions i en la redacció de les resolucions, s’han adoptat 
alguns acords que requereixen la seva ratificació per part d’aquesta Assemblea, es proposa a 
l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter, l’aprovació dels següents acords: 
 
Primer.-  Ratificar els acords adoptats per Consell de Govern del Consorci, en les següents 
sessions: 
 

 Sessió Consell de Govern del dia 16 de juliol de 2009: Aprovar l’expedient de suplement 

de crèdit número 2/09 que es detalla seguidament : 

 

Suplement de crèdit  

533A 61100 Restauració espais naturals (DipuGirona08)      24.989,15€ 

Total imcrement pressupost de despeses                    24.989,15€ 

 

Recursos financers 

87002 Romanent de tresoreria per a despeses generals       4.454,15€ 

Disminució de despeses 

533B 60000 Infraestructures i bens destinats a l’ús general 20.535,00€ 

Total recursos financers                                                24.989,15€ 

 

 Sessió Consell de Govern del dia 24 de setembre de 2009: Aprovar l’expedient  de 

suplement de crèdit número 4/09 que es detalla seguidament:  

 

Suplement de crèdit 

534 22613 Prestació de Serveis Interreg                          1.225,00€ 

533 61104 Act.millora i manteniment ribes del Ter           10.758,84€ 

Total increment pressupost de despeses                 11.983,84€ 

 

Recursos financers 

87000 Romanent de tresoreria per a despeses generals   11.983,84€ 

Total recursos financers                                            11.983,84€ 

 

 

Segon.- Ratificar els següents acords adoptats per resolució de presidència: 
 



 Decret del dia 22 de desembre de 2008: Contractació de la senyora ESTEL S. R., com a 
tècnica de turisme, per tal de portar a terme les tasques d’Agent d’Ocupació i 
Desenvolupament Local de dinamització turística del territori fluvial del Ter.  

 Decret del dia 16 de març de 2009: Aprovació de la incorporació de romanents de 
crèdit provinents de l’exercici anterior (2008), per un import de 119.070,63 euros.  

 Decret del dia 27 de març de 2009: Contractació de la senyora FINA F. I H., com a 
tècnica de comunicació per al desenvolupament territorial del Consorci Alba-Ter, amb 
caràcter d’urgència i amb una dedicació de jornada laboral complerta de 37,50 hores 
setmanals, per un període temporal de sis mesos. 

 Decret del dia 10 de setembre de 2009: Contractació de la senyora VANESA V. i V per 
substituir la senyora ESTEL S. R.tècnica de comunicació del Consorci Alba-Ter, mentre 
duri el procés de baixa per maternitat. 

 Decret del dia 21 de setembre de 2009: Contractació del senyor JOAQUIN P. i R. per 
substituir la senyora MARIA TERESA P. i P., tècnica de projectes del Consorci Alba-Ter, 
mentre duri el procés de baixa per maternitat. 

 Decret del dia 26 d’octubre de 2009: Contractació de la senyora LÍDIA T. i R., com a 
tècnica de comunicació per al desenvolupament territorial del Consorci Alba-Ter, amb 
caràcter d’urgència i amb una dedicació de jornada laboral de 25 hores setmanals. 

 
L’assemblea ratifica i es dóna per assabentada dels acords adoptats pel Consell de Govern i les 
resolucions de presidència mitjançant votació unànime favorable.  
 
8.- INFORME DE GESTIÓ 
 
El Sr. Camps dóna la paraula a la Sra. Anna Magem i Marsó, gerent del Consorci Alba-Ter, que 
exposa el seu informe de gestió confeccionat a partir de l’última assemblea celebrada a Sant Pere 
de Casserres el dia 13 de desembre de 2008 i des de la qual  el Consorci ha seguit amb la seva 
activitat diària que es concreta  en els termes següents: 
 
El Consorci Alba-Ter treballa a partir d’unes àrees predeterminades que són les de patrimoni 
natural, patrimoni cultural fluvial, dinamització econòmica i comunicació i sensibilització. Si es té en 
compte les dues primeres es constata que són les que agafen en gran manera el global dels 
projectes que es desenvolupen. En aquest sentit s’ha de dir que hi ha projectes  molt importants i 
que serviran per poder completar la feina proposada. En principi aquests projectes són l’Interreg 
IV, el Life Nature, el projecte d’actuacions de millora i manteniments de les ribes del Ter i del 
Freser i les actuacions de patrimoni natural derivades del conveni amb la Diputació de Girona. 
Seguidament desglossa breument cadascun d’aquests projectes:. 
 
L’Interreg IV A – POCTEFA és un projecte que s’ha d’executar durant els anys del 2009 al 2011. 
L’import total és de 687.450 euros, dels quals 370.000 són els que s’utilitzaran per fer les  
actuacions d’aportació del Consorci. Aquest projectes és transfronterer i ha de comptar amb uns 
socis europeus, que són el Siga Tech i el Pays Pyrénées-Méditerranée que actuen de cap de fila en 
aquest projecte. Per desenvolupar-lo es van fer arribar a tots els ajuntaments i consells comarcals 
unes bases perquè  fessin arribar els projectes que volien que s’utilitzessin per aquest Interreg. 
Ara s’ha d’anunciar que ja hi ha set projectes força treballats i que en el Consell de Govern que 
s’ha celebrat abans de l’Assemblea ja  s’han acceptat d’alguna manera  i que n’hi ha cinc més que 
són en espera, abans de consensuar amb els ajuntaments l’importi de l’actuació en concret.  
 
Quant al Life + Nature és un projecte que era la tercera vegada que es presentava i, finalment, ha 
estat acceptat. S’ha de desenvolupar entre els anys 2010 i 2013. L’import total és de 929.100€  i 



es va presentar conjuntament amb uns socis beneficiaris que són els ajuntaments de Bescanó, 
Girona i Salt. Les actuacions s’han de realitzar en una zona de Xarxa Natura 2000 i aquests 
ajuntaments tenen unes illes de propietat municipal on s’hi pot actuar. També s’actua a l’illa de 
Jafre, tot i que per decisió d’aquell consistori l’ajuntament no consta com a soci beneficiari. 
Tanmateix és previst que l’ajuntament doni el seu punt de vista i el Consorci hi treballarà 
conjuntament. El projecte tracta d’una recuperació dels hàbitats riparis del riu Ter, o sigui, 
bàsicament un actuació en el bosc de ribera. La superfície total d’actuació és de 138,53 hectàrees, 
i a part dels ajuntaments i el Consorci, hi ha també un organisme cofinançador que és la Diputació 
de Girona que hi participa amb 125.000€; els socis beneficiaris també hi participen, i hi ha una 
part de finançament que el Consorci es cuida de trobar. També s’hi treballarà conjuntament amb 
les autoritats competents en la matèria com són: l’Agència Catalana de l’Aigua, la Direcció General 
de Medi Natural, i la càtedra de la Universitat de Girona que en farà el seguiment científic. El Life 
començarà el dia 1 de gener i s’espera poder-lo executar amb diligència i pel gust de tots.  
 
Un altre dels projectes que s’ha endegat és l’actuació de millora i manteniment de les ribes del Ter 
i el Freser. Es va prendre consciència, a través de les visites als ajuntaments, que una de les 
preocupacions era la neteja de lleres. En principi el projecte s’ha dividit en dues parts; una puja 
l’import que es desenvoluparà a les comarques gironines i l’altra la que es farà a la comarca 
d’Osona. En principi a les comarques de Girona ja es compta amb la subvenció que  ha atorgat la 
Diputació de Girona amb un conveni amb La Caixa i s’està treballant amb el de les comarques de 
Barcelona per veure com ho podem solucionar. I per últim, hi ha el projecte que es fa arran del 
conveni que la Diputació de Girona i el Consorci Alba-Ter signen anualment que consta d’una 
quantitat per poder fer treballs de recuperació de patrimoni natural. 
 
Pel que fa a la temàtica de dinamització econòmica s’està en el tram que es va iniciar amb el pla 
de foment turístic per part de la Ruta del Ter. S’ha incorporat una tècnica de turisme per 
dinamitzar la ruta. El portal turístic de la Ruta del Ter va entrar en funcionament el mes de febrer-
març, el mes de maig es va presentar la Ruta a Girona i també hi ha instal·lats plafons de la Ruta 
al territori que consten d’un mapa força complet. Dins la Ruta del Ter i gràcies a una subvenció de 
campanyes del SOC, s’està portant a terme el disseny i confecció de la ruta gastroalimentària de la 
Ruta; no és només una ruta de restaurants i receptes, es tracta de valorar aquells productes que 
són del territori que a vegades només els veiem quan són al plat. Es tracta de saber quins 
productes són i on es desenvolupen. Per altra banda la Ruta del Ter ha estat present a les 
jornades de senderisme a Llançà; a la quarta jornada de turisme del Gironès; a la primera fira de 
l’esport de Girona; al Congrés de cicloturisme de Santa Cristina on es va elaborar un pòster que es 
va presentar al concurs i obtenint un accèssit. Cal tenir en compte que a l’entorn de la Ruta del 
Ter hi ha una dinamització econòmica d’empreses que sorgeixen arrel d’això, com kayac del Ter o 
gent que es dedica a la mobilització en bicicleta. També en aquest apartat s’ha de tenir en compte 
l’edició de la guia de l’editorial Alpina que s ’ha donat a tos els participants a l’Assemblea: es tracta 
d’una guia molt completa que reuneix totes les condicions del senderista i del cicloturisme i que, a 
més, integra quatre temàtiques del treball del Consorci: patrimoni natural, cultural, inundacions 
històriques i la ruta literària; cal recordar que també inclou una explicació dels pobles per on 
transcorre.  
 
La sra. Magem explica, seguidament, que en l’apartat de comunicació i sensibilització, el Consorci 
ha intentat ser present en múltiples jornades i en una pila de llocs on l’assistència era important. 
S’ha anat a les jornades de medi natural de Girona, als estudis de turisme i màster de la 
Universitat de Girona; als premis de l’aigua, a la inauguració del sender de la Mallerenga a Sant 
Joan de les Abadesses, a l’assemblea de la Xarxa de Custòdia del Territori, a la presentació dels 
Secrets de les Vies Verdes, a la presentació d’una guia editada pel Consell Comarcal de la Selva, a 



les jornades de custòdia i restauració fluvial, a la setmana catalana d’educació ambiental, a la 
presentació de la guia alpina de Paisatges del Ter. També s’ha sigut present als debats de l’aigua i 
la taula de l’aigua i es va participar en una trobada de la “red para la revalorización de los 
territorios vinculados al Tajo: Tajo Vivo”, on se’ns van demanar que anéssim a explicar la feina del 
Consorci; també vam assistir als diàlegs ambientals del 2009, la inauguració dels punts 
d’informació multimèdia del Consorci Paisatges del Ter i hem intentar ser una mica a tot arreu per 
agafar la referència del territori. Comenta igualment que en l’infoter d’aquest mes hi ha un nou 
apartat que recull les activitats relacionades amb el riu i afegeix que, en aquest sentit, es vol als 
ajuntaments que ho tinguin en compte per si ells o els Consells comarcals fan alguna activitat que 
valgui la pena traslladar-la als altres; el Consorci la recolliria en aquest apartat.  
 
En l’àmbit de les publicacions s’ha publicat la memòria de les activitats del 2008 i el llibre del 
“Tresor del Ter” amb el qual s’ha fet una  campanya per presentar-lo a les escoles de la conca - no 
només de la ribera - per si alguna ho volia utilitzar en els seus treballs. Hi ha uns quants llibres de 
préstec i 7 escoles s’han interessat per utilitzar-lo; en tot cas es considera un petit gra de sorra 
que pot servir per fomentar una mica tots els valors del Ter. 
 
Hi ha un apartat més de l’activitat de suport als ajuntaments que fa el Consorci i que també glossa 
la seva gerent i que s’ha concretat en el recolzament a les iniciatives municipals com ara la petició 
de retirada de l’ARE de Manlleu; també es va donar suport al projecte de recuperació de la bassa 
del molí petit del CEA Alt Ter; es va donar recolzament a la Plataforma del Ter en la presentació de 
l’estudi de la manca de cabal del riu; es va donar suport a les al·legacions presentades per 
l’ajuntament de Salt dins la Planificació de l’espai fluvial i també a les presentades per l’ajuntament 
de Colomers dins el projecte de posada den marxa de la presa de Colomers, així com a la 
Diputació de Girona que va reivindicar el retorn de l’aigua del Ter. A més, es va donar suport als 
estudis de biologia que vol endegar la Universitat de Vic i a la carta del Paisatge de la Vall de 
Camprodon.  
 
També el Consorci ha participat en processos d’informació com  el que reclamava mesures per 
evitar una altra sequera; també  es van presentar al·legacions al projecte de desdoblament de les 
carreteres C-66 i C-31 i al pla de gestió específic de la planificació de l’espai fluvial del Baix Ter. Un 
treball conjunt que ha realitzat el Consorci amb altres administracions es pot veure en la 
participació de la creació del parc agrari del Baix Ter, conjuntament amb el Consell Comarcal i amb 
el Departament d’Agricultura i la Diputació de Girona. També es va participar activament en els 
tràmits o les converses que es van tenir amb la Conselleria de Medi Ambient quan es va 
comprometre a retornar el cabal del Ter i s’està tramitant ara un conveni de col·laboració amb 
aquest Departament i que reculli la signatura d’un protocol de col·laboració que es va fer fa un 
parell d’anys a Celrà i que de moment encara no s’ha materialitzat.  
 
Per acabar la sra. Magem explica que, tal com s’ha dit, en l’apartat de noves adhesions es constata 
que el Consorci creix. S’han adherit els ajuntament de Fontanilles, La Cellera de Ter, Susqueda, 
Tavèrnoles i Vilanova de Sau i amb això el  Consorci representa el 96,04% de la població de la riba 
dels rius Ter i Freser i un 53,6% de la població total de la conca fluvial. Per a la gerent són unes 
dades importants ja que demostren que només hi ha 6 ajuntaments riberencs que queden per 
adherir-se i alguns d’ells s’ho estan plantejant i sembla que ho faran en els propers mesos. En el 
capítol de temes pràctics també recorda que el Consorci està dividit en dues seus, l’administrativa 
a Manlleu i la tècnica a Salt i que, tant a Salt com a Manlleu, els membres del Consorci trobaran 
una estructura especialitzada en els tems del riu  disposada a donar un cop de mà i que voldria 
que tots tinguessin ben present, tant en les iniciatives i previsions d’actuacions municipals i 
comarcals com per a resoldre els dubtes que puguin sorgir en qualsevol tema on pugui ser útil la 



col·laboració del Consorci. Tot cloent la seva intervenció, l’esquema de la qual els assistents han 
pogut anar seguint, a través de les imatges que s’han anat projectant en una pantalla, s’aprofita 
també aquest mitjà per a reproduir un seguit d’imatges sobre el riu que il·lustren l’espai on el 
Consorci va desenvolupant la seva tasca. Sobre aquest fons la sra. Magem agraeix a tots els 
assistents l’atenció dispensada alhora que la seva presència i col·laboració. 

L’Assemblea es dóna per assabentada de l’informe de gestió presentat per la gerent.  

 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
 
No se’n presenta cap 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
No se’n produeixen. 
 
Cloent l’acte, el sr. Francesc Camps comenta que també en el Baix Ter, s’està treballant en altres  
projectes importants com ara  la recuperació dels recs històrics, la creació del parc agrari del Baix 
Ter o la constitució d’una Comunitat d’Usuaris de l’aqüífer de la zona; de totes aquestes iniciatives 
en dóna compte succintament afegint la importància que també tenen aquestes actuacions per al 
desenvolupament del riu en referir-se a temàtiques que hi incideixen profundament.  Per acabar 
l’acte de l’Assemblea dóna la paraula al Sr. Josep Guix, delegat de d’agricultura a Girona, perquè 
clogui l’acte i el qual pronuncia un parlament que es resumeix en els termes que segueixen: 
 
“Després de saludar a tots els assistents el sr. Guix reconeix que quan el President del Consorci el 
va convidar a venir a la seva  Assemblea va acceptar de bon grat atès que suposava una 
oportunitat per saldar  un deute que tenia amb el Consorci, i bàsicament amb el seu Consell de 
Govern, a l’hora d’agrair-los-hi el suport que la Delegació del Departament va tenir l’any passat 
amb motiu de la sequera excepcional que es va patir arreu del país; reconeix que va ser un any de 
tibantor; la gent havia de regar; no hi havia aigua i aquestes situacions costen molt de gestionar. 
També volia agrair al President del Consorci que en aquells moments durs es pogués treballar en 
xarxa i de forma ràpida; hi havia uns plans apunt de desenvolupar-se; es van fer pous; es van 
començar a fer algunes actuacions importants. Després va ploure i vam poder regar, però ja 
s’havia demostrat la capacitat de treballar més intensament en temes que ja s’han seguit 
impulsant com ara  la recuperació i la millora dels recs històrics del Baix Ter que feia 40 o 50 anys 
que la gent estava reivindicant. Recorda que en entrar al Departament, fa 4 o 5 anys, aquest va 
ser el primer que va trobar sobre la taula i que, finalment, avui es pot dir que les obres han 
començat i s’està treballant en dos projectes: l’un, la canalització de la presa de Colomers, i l’altre,  
el rec del molí de Pals. Per aquestes actuacions ajuda molt el Ministeri de Medi Ambient i també el 
Departament i l’ACA. Afegeix que s’està parlant d’una inversió de 30 milions d’euros i que s’ha de 
concretar en un sistema de tubs capilats que són tancats i només surt l’aigua si s’obre l’aixeta amb 
el corresponent estalvi respecte del sistema anterior.  
 
Segueix dient el sr. Guix que també es volen mantenir els recs històrics i que avui mateix encara hi 
ha hagut una reunió amb tècnics del Consorci, el Departament d’Agricultura juntament amb una 
empresa pública, que es diu TRAGSA, a qui s’encarregarà formalment la redacció dels projectes de 



recuperació d’aquests recs que són unes canalitzacions de terra de fa 200, 300, 400, 500 anys on 
hi ha hagut poc manteniment en els últimes temps. Reconeix que ara hi passarà menys aigua - 
uns 800 litres per segon, - i per sobre s’hi farà una escullera vegetal, adaptada al territori capaç de 
suportar un pas de vianants, carrils bici,  vegetació... Caldrà mantenir reunions amb els 
ajuntaments i buscar finançament per fer-ho  possible amb la idea de que aquest 2010 es puguin 
fer els projectes i que el 2011 es poguessin executar. Afegeix que també fa uns dies es va aprovar 
un altre projecte per acabar d’entubar el recs de la zona de la presa de Colomers i el que va de 
Bellcaire d’Empordà fins a l’Escala. Cal dir que durant anys aquests recs han suportat les aigües 
residuals de la majoria de municipis per on passen i que això exigia una actuació des de fa molt 
temps i que aquesta reforma i que s’ha exigit des del territori ha estat finançada per la Conselleria 
de Medi Ambient i l’ACA que s’han afanyat a fer els projectes de conducció de les aigües residuals 
a la depuradora d’Albons; a més s’està treballant en la redacció de projectes de reforma dels 
canals secundaris. Afegeix que amb el President del Consorci Alba-Ter s’ha estat treballant 
conjuntament en els últims temps per la creació d’un parc agrari del Baix Ter i que encara és una 
cosa molt incipient i de la qual es va fer la presentació a la fundació Mas Badia de la Tallada. La 
idea és que aquest paisatge d’aquí 50 anys el continuem veient una mica tal com és i que en 
aquest desig s’hi ha sumat de forma entusiasta el Consorci i també hi  treballen la Diputació de 
Girona i el Consell Comarcal del Baix Empordà. 
 
Finalment el sr. Guix recorda que un altre aspecte que s’està treballant és el problema dels nitrats i 
que fa uns anys es va començar un pla pilot que se’n deia el pla de fertilització del Baix Ter al Baix 
Empordà i que ara s’ha ampliat aquest pla a totes les comarques de Girona. Hi col·labora el 
Departament d’Agricultura, el de Medi Ambient, els Consells Comarcals  i també el parc natural de 
la zona volcànica de la Garrotxa. Seguidament explica en què consisteix aquesta iniciativa i explica 
que es va fer un encàrrec de serveis a Mas Badia perquè  assessorés a tots els agricultors de les 
comarques de Girona quin era el millor sistema per adobar els seus camps sense perjudicar la 
capa freàtica. Gràcies a aquest sistema d’assessorament es controla l’adob que fa falta i s’ha 
aconseguit rebaixar els nitrats del subsòl, estalviat diners als agricultors i ramaders que s’han 
estalviat molts quilos de materials químics d’aportació als seus conreus. Per acabar indica que de  
la sèquia Monar i del projecte de l’anguila també se n’ha parlat, i que no té cap dubte que també 
seran iniciatives que aniran endavant perquè  l’important és el treball en xarxa que cerca la 
complicitats en tots els àmbits implicats, i amb l’objectiu  de fer possible una agricultura i 
ramaderia ben pròsperes. 
 
 
No havent-t’hi doncs cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta, que signa el president amb mi, el secretari, que en dono fe. 
 
 
 
El Secretari         El President 
Alfons Giol i Amich        Francesc Camps i Sagué 


