
 
 

ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 2 de desembre de 2010 
Horari:. De 2/4  i cinc minuts de 7  a un quart de 9 del vespre.  
Lloc: Sala de sessions de l‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà – Casa Forta del Despujol, C-
17z, Km. 70,400 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
Ajuntament d’Anglès: Sònia Martí i Korff (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Bescanó: Àngel Simon i Caballero (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Bordils: Sr. Albert Martí i Olivet  
Ajuntament de Campdevànol: Sr. Ferran Martínez i Ramos (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Badà (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de la Cellera de Ter: Sra. Montserrat Roca i Serrat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Celrà: Sr. Francesc Camps i Sagué 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Gurb: Joan Roca i Tió 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Les Lloses: Sr. Josep Llimós i Camprubí 
Ajuntament de Llanars: Esteve Costa i Sala (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat i Arrey (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Lluís Aymerich i Viñals 
Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau: David Pérez i Besa (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Gregori:  Anton Sunyer i Serrat  (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Eudald Costa i Pérez (mitjançant delegació 
de vot) 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Freixas 
Ajuntament de Sant Pau de Seguries:  Sr. Joan Solà i Galceran (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Susqueda: Sr. Joan Mercader i Arimany 
Ajuntament de Tavèrnoles: Sr. Joan Roura i Tena 
Ajuntament de Torelló: Sr. Manel Romans i Sanchez (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. M. Dolors Bassa i Coll (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sra. Paquita Pastoret i Busquets (mitjançant delegació de 
vot)   
Ajuntament de Vilanova de Sau: Sr. Joan Riera i Comellas 
Consell Comarcal d’Osona: Sr. Lluís Bassas i Portús 
Consell Comarcal de la Selva: Sònia Martí i Korff  



Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Enric Pérez i Casas (mitjançant delegació de vot) 
 
Secretari : Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
 
També assisteixen a la sessió, en qualitat d‟oients, el senyor Sergi Vilamala Bastarras, alcalde de 
l‟Ajuntament de Les Masies de Voltregà, el senyor Joan Compte i Costa, gerent d‟Aigües Ter 
Llobregat (ATLL), el Sr. Lucas Moragas i Bouyat, Cap del Departament d‟Explotació de Sistemes de 
Sanejament de l‟Agència Catalana de l‟Aigua, la sra. Emília Belen García Fernández, Cap de la 
Unitat Est de Sistemes de Sanejament de l‟Agència Catalana de l‟Aigua i el sr. Alexandre Rocas 
Jordi, Cap de la Demarcació Territorial de Girona de l‟Agència Catalana de l‟Aigua.  
 
Assisteixen a l‟assemblea mitjançant representació que no implica delegació de vot, la Sra. Àngels 
Puig Gato (en representació de l‟Ajuntament de Sant Hilari Sacalm), el Sr. Genís Coll Subirà (en 
representació de l‟Ajuntament de Queralbs) i el Sr. Xavier Soy Soler (en representació de 
l‟Ajuntament de Bescanó). 
 
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  i Estel Sleep Ronquillo, 
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, Flaçà, Foixà, Fontanilles, 
Gualta, Jafre, La Tallada d‟Empordà, Les Masies de Roda, Roda de Ter, Serra de Daró, Setcases, 
Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià del Llor i Bonmatí, Sant Quirze de Besora, Sant 
Vicenç de Torelló,  Sta. M. de Corcó, Vic, Ullà, Ultramort, Consell Comarcal del Gironès i Consell 
Comarcal del Baix Empordà.   
 
 

Ordre del dia 

 
1. Rebuda de l‟assemblea per part del sr. Sergi Vilamala i Bastarras, alcalde de Les Masies 

de Voltregà. 
2. Constitució de l‟assemblea. 
3. Aprovació de l‟acta de la sessió anterior (13 de novembre de 2009). 
4. Acord de renúncia i admissió de nous membres. 
5. Aprovació dels comptes generals de l‟any 2009. 
6. Aprovació del pressupost i la plantilla de l‟exercici 2011. 
7. Gestió de sistemes de sanejament. 
8. Donar compte d‟acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de presidència. 
9. Informe de gestió. 
10. Mocions o temes per urgència. 
11. Precs i preguntes. 

 

 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 



1.- REBUDA DE L’ASSEMBLEA PER PART DEL SR. SERGI VILAMALA I BASTARRAS, 
ALCALDE DE LES MASIES DE VOLTREGÀ. 
 
L‟inici de la sessió ordinària de l‟assembla del Consorci Alba-Ter s‟encapçala per les paraules de  
del primer representant de l‟ajuntament de les Masies de Voltregà que, en la seva qualitat 
d‟amfitrió de la trobada, s‟encarrega de donar la benvinguda a tots els assistents a l‟acte. En 
aquest sentit el sr. Vilamala recorda els antecedents històrics de la divisió del terme municipal de 
Sant Hipòlit de Voltregà en tres municipis que comportà que el Municipi de Masies restés envoltant 
el nucli de sant Hipòlit en un conjunt de disseminats que, des de sempre, havia mantingut la seu 
de la Casa Consistorial en una casa pairal situada en sòl rústic Afegeix que, ara fa cinc anys, es va 
decidir canviar de seu consistorial perquè l‟antic ajuntament tenia alguns problemes pel 
compliment de normatives, accessibilitat etc. i es va seguir pensant en ubicar l‟ajuntament en una 
casa important per al terme municipal. Evidentment, a tota la conca del riu, hi ha les cases 
senyorials més importants; hi ha aquesta que avui acull l‟assemblea del Consorci, també la casa de 
Gallifa, la de la Comtessa de la Cambra que és de l‟empresa La Farga Lacambra. Però els membres 
del Consistori de Masies de Voltregà van decidir rehabilitar aquest edifici catalogat com a bé 
cultural d‟interès nacional ja que això també seria interessant per poder recuperar l‟essència de la 
virtut i la riquesa que el riu havia proporcionat a totes aquestes cases. Per tant l‟objectiu era el de 
recuperar un patrimoni i també el fet de passar a l‟altra banda de carretera i acostar l‟ajuntament 
cap al riu que per a tots (i especialment ho diu als presents que formen part del Consorci), és un 
eix vital i necessari per fer evident a tos els ciutadans la importància que ha tingut el riu en el 
passat de la població dibuixant també un horitzó de futur que no el pot menystenir. 
  
Seguidament agraeix la presència de tothom avui a la nova consistorial de l‟ajuntament de Masies 
de Voltregà i també agraeix al sr. Gaietà García, regidor de medi ambient de l‟ajuntament i que el 
representa davant del Consorci, per la feina que ha vingut desenvolupant. els últims anys. Acaba 
expressant el seu reconeixement per l‟honor que fa el Consorci Alba-Ter en visitar en la seva 
assemblea general del 2010 el municipi de Masies de Voltregà, i convida a tots els presents a 
repetir la visita a la primavera, atès que llavors podran gaudir del jardí romàntic i del bosc que 
envolten la casa i que, en el seu conjunt, són de propietat municipal i que, a hores d‟ara, s‟estan 
netejant i restaurant. Finalment expressa el seu desig de que l‟Assemblea tingui un treball profitós. 
 
Responent a aquestes paraules de benvinguda el President del Consorci Alba-Ter, sr. Francesc 
Camps agraeix l‟acollida en aquest magnífic edifici i recorda que no tots els ajuntaments de 
Catalunya poden gaudir d‟unes instal·lacions com aquestes i per tant, expressa el seu desig de que 
tots els vilatans de les masies de Voltregà  en puguin gaudir per molts anys. 
 
 
2.- CONSTITUCIÓ DE L’ASSEMBLEA 
 
El segon punt de l‟ordre del dia té com a objecte la constitució efectiva de la mateixa.  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 del Consorci 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 trenta-
dos. 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 (30) del nombre legal de membres (58) 
actuals, es considera vàlidament constituïda l‟Assemblea General del Consorci Alba-Ter per la qual 
cosa es pot donar inici a la sessió. 



El sr. secretari finalment comenta el mecanisme, previst als estatuts, de la delegació del vot 
que fa que el nombre d‟assistents efectius difereixi dels vots per a la constitució de 
l‟Assemblea. 

 
 
3.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13 de novembre de 2009) 
 
Es proposa a l‟Assemblea General del Consorci l‟aprovació de l‟acta de la sessió de dia 13 de 
novembre de 2009 que és la darrera que l‟ens ha celebrat i que s‟ha cursat a tots els 
representants dels ens que constitueixen el Consorci. A aquest efecte el sr. President recorda que 
l‟última assemblea del Consorci es va portar a terme a l‟ajuntament de Verges i que, si ningú té 
res a objectar al contingut de l‟acta es donaria per aprovada. 
 
Posada a votació el contingut de l‟acta s‟aprova per unanimitat. 
 
 
4.- ACORD DE RENÚNCIA I ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES 
 

El sr. Secretari llegeix la següent proposta: 

“L‟Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, en la sessió celebrada pel Ple municipal el dia 4 de 
novembre de 2009, va acordar separar-se del Consorci Alba-Ter i sol·licitar a l‟Assemblea General 
del Consorci que faci efectiva aquesta separació a tots els efectes.  
 
En aquest sentit, l‟art. 34 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, determina que “la separació del 
Consorci d‟algun dels seus membres podrà realitzar-se posant-ho de manifest per acord de l‟òrgan 
que té la facultat de determinar la voluntat de l‟ens de que es tracti, amb una antelació mínima de 
6 mesos a la celebració de la propera sessió ordinària de l‟assemblea general i sempre que l‟entitat 
que es vulgui separar estigui al corrent dels seus compromisos anteriors i garanteixi la liquidació 
de les obligacions aprovades fins al moment de la separació. Per l‟efectiva separació del membre 
caldrà l‟acord per majoria simple de l‟Assemblea general a proposta del Consell de Govern” . 
 
Per altra banda, els ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm 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”.  
 
L‟acord inicial d‟adhesió pres pels ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm, 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.- Fer efectiva, a tots els efectes, la separació de l‟Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló 
com a membre del Consorci Alba-Ter, d‟acord amb el que va aprovar el seu Ple municipal en 



sessió celebrada el dia 4 de novembre de 2009 i tenint en compte que, tal com determina l‟art. 34 
dels estatuts del Consorci Alba-Ter, l‟Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló es troba al corrent dels 
compromisos adoptats amb el Consorci amb anterioritat  a la data d‟aprovació de l‟acord. 
 
Segon.- Aprovar l‟admissió com a nous membres del Consorci Alba-Ter dels ajuntaments de Gurb 
i Sant Hilari Sacalm, condicionada a que s‟aporti el certificat d‟aprovació definitiva de l‟acord 
adoptat d‟adhesió al Consorci i sempre 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 a l‟Ajuntament de Sant Vicenç de Torelló, als efectes oportuns. 
 
Quart.- Notificar, igualment, aquests acords als Ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm, fent-los 
avinent la quota que els pertoca com a membres de ple dret del Consorci Alba-Ter i per aplicació 
del document d‟aportacions que regirà per l‟exercici de l‟any 2011, segons el que va aprovar 
l‟assemblea general en sessió del 5 de març de 2005.” 
 
Posada a votació la proposat per part del sr. President, l‟Assemblea adopta els acords per 
unanimitat. 
 
 
5.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE L’ANY 2009 
 
Seguidament el sr. Interventor del Consorci llegeix la proposta següent: 
 
“En data 20 d‟abril de 2010, l‟Interventor va informar favorablement el Compte General 2009, i va 
informar sobre la normativa aplicable i el procediment a seguir per a la seva aprovació. 
 
Tot seguit, el Compte General es va sotmetre a dictamen de la Comissió Especial de Comptes, la 
qual, en sessió celebrada en data 12 de maig de 2010, el va informar favorablement.  
 
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. 100, de 26 de maig de 2010  i 
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona núm. 121, de 21 de maig de 2010 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 2009, que conté la següent documentació: 
 
a) Estats i comptes anuals: 
 

- Balanç de Situació: en tancar l‟exercici dóna un actiu i un passiu equilibrats amb un import 
de 1.077.416,19 Euros. 

- Compte de Resultats: en tancar l‟exercici dóna un estalvi de 114.103,56 euros. 
- Liquidació del Pressupost: en tancar l‟exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 

193.097,15 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 76.854,55 Euros i un 
resultat pressupostari ajustat de -9.425,50 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 
230.219,36 Euros i obligacions pendents de pagament de 78.203,70 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l‟exercici dóna unes existències de 257.908,80 Euros. 
 
b) Annexos als estats i comptes anuals: 

- Balanç de Comprovació: en tancar l‟exercici dóna un total en el deure i en l‟haver equilibrat 
a 5.475.914,14 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l‟exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de 16.483,61 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 194.656,40 Euros. 

- Estat de situació i moviment d‟operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l‟exercici dóna un saldo pendent de pagament de 195.601,69 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 i de despeses equilibrats en 340.660,56 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 6. 
  
Segon.- Remetre a la Sindicatura de Comptes el Compte General del Consorci corresponent a l' 
exercici de 2009.” 
 
En el debat de la proposat intervé el sr. P. Prat que, en la seva qualitat de responsable de la 
hisenda del Consorci explica que, tal com ja els consta als assistents al dossier que se‟ls ha lliurat 
amb la documentació de la sessió, s‟han complert tots els tràmits que ens marca la llei d‟hisendes 
locals pel que fa als comptes de l‟entitat. Concretament el dia 20 d‟abril de 2010 l‟interventor 
informa favorablement del Compte General del 2009, després també la Comissió Especial de 
Comptes, en la sessió celebrada el 12 de maig de 2010 va informar-los favorablement. Després 
aquests comptes generals van estar exposats al públic i publicats als butlletins de la província de 
Girona i de la província de Barcelona perquè som ciutats, poblacions, de les dues províncies. Pel 
que fa a Girona, al BOP del 26 de maig de 2010 i el BOP de la província de Barcelona, el 21 de 



maig de 2010. En definitiva el sr. Prat assenyala que s‟han complert tots els tràmits administratius 
i legals que legitimen  al tràmit d‟aprovació definitiva dels comptes. Seguidament expressa que, al 
seu parer,  l‟exercici del 2009 mereix una valoració correcta des del punt de vista de la gestió 
econòmica tenint en compte la situació actual que estem vivint els ajuntaments  i atès que s‟ha 
pogut tancar en positiu i pr això, afegeix, que considera que podem estar contents. El balanç de 
situació, tant l‟actiu com el passiu, ens dóna un resultat de 1.077.416,19 euros, després també el 
compte de resultats és positiu i dóna un estalvi de 114.103,56 euros; la liquidació del pressupost 
dóna que, a 31 de desembre de 2009, hi havia uns drets pendents de cobrament de 193.097,15 
euros i unes obligacions pendents de 76.854,55 euros. Un resultat pressupostari ajustat, o sigui 
que les despeses van pujar més que els ingressos la qual cosa suposa un resultat, negatiu de -
9.425,50 euros. Pel que fa a  l‟estat de tresoreria el sr. Prat indica que l‟import que hi havia als 
comptes corrents de les entitats financeres, era de 257.908,80 euros. Finalment explica que per 
saber la nostra salut econòmica cal indicar que el romanent de tresoreria és positiu, en superàvit, 
de 16.483,61 euros, que es podran destinar aquest any 2010 per despesa corrent. 
 
Tenint en compte la situació que vam començar a viure el 2009 i que aquest 2010 els ajuntaments 
estem vivint el sr. Prat indica que també costarà bastant fer quadrar positivament els comptes 
municipals i el Consorci durant l‟any 2010 però que considera que podem estar contents i cofois 
que almenys el 2009, el primer any de la gran crisi, s‟hagi pogut superar tranquil·lament tenint en 
compte que som un Consorci el qual estem supeditats, tal com es podrà observar en el proper 
punt de la liquidació del pressupost, a moltes subvencions la qual cosa fa que cada cop sigui més 
difícil l‟estabilitat econòmica en els comptes d‟una entitat com la nostra. 
 
A continuació el sr. Francesc Camps indica que si ningú té cap objecció a fer als comptes que s‟han 
presentat els mateixos es posaran a votació. Atès que ningú es manifesta en desacord s‟obre la 
votació de la qual en resulta l‟aprovació de la proposta per unanimitat 
 
 
6.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I LA PLANTILLA DE L’EXERCICI 2011. 
 
Les propostes que es sotmeten a la consideració de l‟Assemblea General del Consorci i que 
l‟interventor de fons i el secretari llegeixen són les següents: 
 
“PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2011 
 
 
Part expositiva: 
 
1. El President del Consorci Alba-Ter ha format el pressupost per a l‟exercici de l‟any 2011 per un 

import de 966.522,66 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 
2011 per una quantitat total de 966.522,66 Euros amb el detall per capítols que tot seguit 
s‟especifica: 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2011 
 
A) ESTAT D'INGRESSOS 
 
Cap. III-Taxes i altres ingressos.......................................................    3.000,00 € 
Cap. IV-Transferències corrents........................................... ........   788.668,98 € 
Cap. V -Ingressos patrimonials...................................................     1.000,00 € 
Cap.VII-Transferències de capital................................................  173.853,68 €  

 TOTAL .......................................................................966.522,66 € 
 

B) ESTAT DE DESPESES 
 
Cap. I -  Despeses de personal................................................   193.117,56 € 
Cap. II - Despeses en béns corrents i serveis.............................   593.352,50 €  
Cap. III -Despeses financeres..................................................        170,00 € 
Cap. IV- Transferències corrents..............................................         300,00 € 
Cap. VI -Inversions reals..........................................................  179.582,60 € 
 TOTAL....................................................................... 966.522,66 €  
 
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 2011, PER PROGRAMES: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prog. DESPESES   Per partida Per funció 

920 11000 Retribucions bàsiques personal eventual 16.841,67   

920 11001 Retribucions complementàries pers.event. 23.756,74   

920 13000 Retribucions bàsiques personal laboral fix 17.140,01   

920 13002 Altres retribucions personal laboral fix 15.704,64   

920 13100 Retribucions personal laboral temporal 53.517,13   

920 14300 Personal AODL 21.591,78   

920 16000 Quotes seguretat social 44.565,59   

920 20200 Lloguer oficines Consorci 6.000,00   

920 22000 Material oficina 3.000,00   

920 22001 Publicacions i subscripcions 800,00   

920 22200 Comunicacions telefòniques 4.500,00   

920 22201 Comunicacions postals 1.300,00   

920 22400 Assegurances 1.700,00   

920 22601 Despeses protocolàries i de representació 500,00   

920 22602 Publicitat i propaganda 1.000,00   

920 22604 Despeses jurídiques i econòmiques 7.100,00   

920 22610 Despeses de gestoría 2.600,00   

920 22706 Estudis i treballs tècnics 500,00   

920 22712 Llibre Patrimoni natural fluvial 48.561,38   

920 22713 Treball MCRIT 12.000,00 
 920 23000 dietes organs de govern 300,00   

920 23010 Dietes personal directiu 300,00   

920 23020 dietes personal no directiu 300,00   

920 23100 Desplaçaments organs de govern 700,00   

920 23110 Desplaçaments personal directiu 2.000,00   

920 23120 Desplaçaments personal no directiu 2.089,77   

920 35900 Despeses financeres 170,00   

920 48900 Quota Xarxa Custòdia del territorio 300,00 288.838,71 

172FB 22714 Projecte presentat Fundació Biodiversidad 30.000,00 30.000,00 

172I 22613 Prestació de serveis Interreg IV 23.000,00   

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

172I 23020 Dietes Interreg IV A 335,00   

172I 23120 Desplaçaments Interreg IV A 665,00   

172I 60901 Inversions Interreg IV 67.000,00 92.450,00 

172L 22615 Desp.divs.caracter gral. Life+ 28994,42   

172L 22616 Prestació de serveis Life+ 398881,43   

172L 23120 Desplaçaments Life + 6.175,50 434.051,35 

172R 21000 Manteniment i conservació Ruta del Ter 7.500,00   

172R 22602 Publicitat i propaganda Ruta del Ter 500,00   

172R 22606 Reunions i conferències Rutadel Ter 600,00   

172R 62701 Execució Ruta del Gurri 112.582,60 121.182,60 

 

    966.522,66 966.522,66 



PRESSUPOST D’INGRESSOS EXERCICI 2011: 
 

INGRESSOS   Per partida Per capítol 

34900 Tramitació projectes 3.000,00 3.000,00 

42200 Subvenció Fundació Biodiversidad 24.595,83 

 45000 Fons de Cooperació local Catalunya 35.000,00   

45060 Subv.Dep. Medi Ambient Interreg IV 12.740,00   

45080 Subvenció Departament Treball (AODL) 22.990,93   

45081 Subvenció SOC MCRIT 9.600,00 
 45300 Aportació Aigües Ter Llobregat 36.000,00   

46100 Diputació de Barcelona 24.000,00   

46101 Diputació de Girona 12.500,00   

46200 Aportació ens adherits 66.951,46   

46206 Ajuntaments beneficiaris Life + 31.048,46   

46207 Diputació de Girona Life+ 240,92   

47000 Aig.Girona, Salt i Sarrià - Ruta del Ter 6.000,00   

47004 Fundació Agbar 48.561,38   

47005 Prodaisa 2.000,00   

47006 Fundació La Caixa 2009 Life+ 165.000,00 
 49100 Subvenció C.E. Interreg IV A 12.710,00   

49700 Subvenció C.E. Life+ 278.730,00 788.668,98 

52000 Interessos de dipòsits 1.000,00 1.000,00 

75081 PUOSC subvenció execució projecte Gurri 100.000,00   

75082 Aportació ajuntaments Ruta del Gurri 12.268,68 

 79100 Subvenció C.E. Inversions Interreg IV 61.585,00 173.853,68 

  TOTALS 966.522,66 966.522,66 

 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2011: 
 
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: 
 
Primer.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l‟exercici pressupostari de 
l‟any 2011, 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. turismo A2  1 1 

 
Segon.- 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 el debat d‟ambdues propostes intervé el sr. P. Prat que indica que, tal com tots els assistents ja 
tenen en la documentació que se‟ls ha lliurat, el pressupost que es presenta de cara al 2011 puja a 
966.522,66 euros. És un pressupost equilibrat entre ingressos i despeses. Si s‟analitza el total per 
capítols, el capítol que puja més - parlant d‟ingressos- és l‟apartat de transferències corrents, 
concretament puja a 850.122,66 euros que això representa un 87,95% del total del pressupost. 
Una altra partida destacable dels ingressos és les transferències de capital per poder fer les 
inversions i que puja a 112.400,00 euros (representa un 11,63%). Aquestes són les dues fonts 
d‟ingressos més importants amb què compta al Consorci. 
  
Pel que fa a les despeses, el capítol de personal que puja a 193.117,56 euros ve a representar un 
19,81%,que és un percentatge equilibrat atenent a l‟estructura de personal que tenim. Aprofita 
també per dir, ja que forma part dels acords, que la plantilla és la mateixa dls darrers anys, que 



està composada per sis persones. Després, el capítol 2, és la partida més important amb 
593.352,50 euros, que representa un 61,39%, i després l‟altra xifra important és les inversions 
reals que puja a 179.582,60 euros. D‟on surten aquests imports? Doncs d‟agafar l‟apartat de 
despeses, on primer es poden veure les partides del capítol I de les retribucions bàsiques, 
etcètera, que pugen a aquests 193.117,56 euros; després les altres són el funcionament del 
capítol II i el funcionament de l‟estructura del Consorci; aquí hi entren algunes partides que  poden 
cridar una mica l‟atenció. És l‟exemple dels 41.561,38 euros que és el llibre del patrimoni natural 
fluvial, i algú pot pensar que amb la situació que estem vivint com és que es fa aquesta despesa. 
Cal aclarir ací que es tracta d‟una despesa que ve finançada, compensada el 100%, amb la partida 
d‟ingressos 47004 i que té per objecte la confecció d‟un llibre que va a càrrec totalment de la 
Fundació Agbar. Altres temes són projectes de la Fundación Biodiversidad amb les subvencions 
corresponents, i després també totes les despeses de l‟Interreg i del programa Life que també 
serveixen pel finançament de bona part de l‟estructura i també pel finançament de partides 
d‟inversió. Les dues partides que hi ha d‟inversió que són el capítol 6 i que, com se sap,  la més 
important és la que ascendeix a aquests 112.582,60 euros que és l‟execució de la Ruta del Gurri 
finançada, en part,,per un Pla Únic d‟Obres i Serveis com es pot comprovar més avall, i d‟import 
100.000 euros que el vam demanar com a Consorci tal com varem comunicar a tots els 
ajuntaments. També hi ha els 12.582,60 euros restants que van a càrrec dels ajuntaments que fan 
aquesta Ruta i que són els ajuntaments de Vic, Gurb, Les Masies de Roda i Roda de Ter. 
Bàsicament aquestes són les partides que  poden cridar una mica més l‟atenció i que, lògicament, 
conformen un pressupost que es pot considerar de manteniment i que també, - i aquesta és una 
de les finalitats del Consorci- permeten seguir a l‟aguait de les convocatòries que, a nivell europeu, 
van sortint i a les que el Consorci concorre atès la seva bona consideració per part de les 
institucions europees. Bona prova d‟això és l‟obtenció d‟un nou Life i després també un altre 
Interreg que permeten posar a disposició dels ajuntaments consorciats la possibilitat de finançar 
inversions en actuacions que afecten al riu que es completen amb altres subvencions que es 
demanen a les administracions de l‟estat espanyol i de Catalunya, com el Pla Únic d‟Obres i 
Serveis, que completen l‟esforç que hi posem els ajuntaments. 
 
El sr. Interventor demana disculpes per un error tècnic de codificació de partides. Concretament 
això afecta al pressupost d‟ingressos  on la partida 45060 i 49100 que hi ha una part que 
correspondria a capítol 7. S‟haurà de fer aquesta petita esmena i ajudar a corregir tant l‟estat 
d‟ingressos amb una minoració del capítol 4 de transferències corrents de 67.000 euros i un 
increment del capítol 7 de transferències de capital de 67.000 euros.  
 
Seguidament el sr. Francesc Camps proposa la votació diferenciada de les dues propostes d‟acord 
les quals són aprovades per unanimitat. 
 
 
7.- GESTIÓ DE SISTEMES DE SANEJAMENT 
 
El sr. secretari llegeix la següent proposta: 
 
“El Consorci Alba-Ter és una entitat pública de caràcter associatiu amb personalitat jurídica pròpia, 
capaç de crear i gestionar serveis o activitats d‟interès comú entre els seus consorciats, actualment 
52 ajuntaments i 5 consells comarcals. 
 
La Llei de Bases de règim local estableix que els municipis exerciran competències en diferents 
matèries, entre elles en el tractament d‟aigües residuals. En aquest sentit, la Llei 6/1999, de 12 de 
juliol, d‟ordenació, gestió i tributació de l‟aigua, el text de la qual ha estat objecte de refosa 



mitjançant el Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, va confirmar les competències dels ens 
locals en material de tractament d‟aigües residuals, control sanitari d‟aigües residuals i altres 
funcions que l‟esmentada Llei els atribueixi. 
 
El Consorci Alba-Ter, conscient que per a molts municipis, l‟exercici d‟aquesta competència suposa 
una gran dificultat, es planteja la possibilitat de actuar com a ens gestor del sistema públic de 
sanejament en alta (explotació, manteniment, reposicions i millores i intervenció administrativa 
dels abocaments al sistema). Aquesta voluntat ve avalada per l‟interès de l‟Agència Catalana de 
l‟Aigua de cedir la gestió dels sistemes de sanejament en alta a entitats supramunicipals, que porta 
a l‟optimització dels recursos econòmics i tècnics. 
 
Per tal que l‟Assemblea conegui quina és la gestió que el Consorci podria assumir, hem convidat el 
senyor Lucas Moragas i Bouyat, Cap del Departament d‟Explotació de Sistemes de Sanejament de 
l‟Agència Catalana de l‟Aigua, perquè presenti una breu explicació del què pot representar per al 
Consorci Alba-Ter, la gestió dels sistemes de sanejament en alta. Aquesta intervenció es recull al 
debat de la proposta. 
 
Per això, es proposa a l‟Assemblea General del Consorci Alba-Ter, l‟aprovació dels següents 
acords: 
 
Primer.- Encarregar al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter l‟estudi i avaluació de l‟oportunitat 
de consolidació en el territori que representa per al Consorci la gestió del sistemes de sanejament 
en alta, en les zones del territori de la conca del riu Ter on aquest servei no l‟hagi assumit un altre 
ens administratiu, així com la valoració de la responsabilitat inherent amb aquesta gestió i del seu 
resultat econòmic. 
 
Segon.- Facultar al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter per tal que, sempre que del resultat 
de l‟avaluació encarregada al punt anterior se‟n desprengui un resultat positiu per al Consorci Alba-
Ter, proposi a l‟assemblea la posada en funcionament del servei de gestió dels sistemes de 
sanejament en alta (explotació, manteniment, reposicions i millores i intervenció administrativa 
dels abocaments al sistema), d‟acord amb l‟art. 10, apartat h) dels Estatuts del Consorci Alba-Ter.   
 
En el debat de la proposta el sr. Francesc Camps  explica que des del Consell de Govern del 
Consorci fa força mesos que s‟estan establint diverses pautes de treball en relació a la gestió dels 
sistemes de sanejament en aquelles zones de la conca del Ter en què no hi ha una administració 
supramunicipal que fa aquesta funció. Això afecta a les comarques del Gironès (excepte Girona 
ciutat) i 13 municipis de la seva rodalia que no es troben acollits al servei que està donant el 
Consorci de la Costa Brava. Exemples de bon funcionament, d‟administracions supralocals, en 
quant a la gestió dels sistemes de sanejament són el Consell comarcal d‟Osona o el Consell 
comarcal de la Selva. En tot cas el que es constata és que en territoris on no hi ha una entitat 
supramunicipal que es faci càrrec d‟aquest servei, hi ha una mancança en quant als sistemes de 
sanejament i, a la vegada, una deixades per part dels Municipis d‟una competència que els escau. 
A partir d‟ací el Consorci  s‟ha començat a plantejar la possibilitat de postular-se com a 
administració actuant en els llocs on no hi ha ningú que gestioni el servei (ho fa subsidiàriament 
l‟ACA amb les disfuncions que això pot ocasionar en assumir una duplicitat no complementària de 
competències). S‟han mantingut diverses converses, tant amb la pròpia Agència Catalana de 
l‟Aigua, com amb els ajuntament interessats per tal d‟estudiar si el Consorci podria ser un 
organisme adequat per fer aquesta gestió i, a hores d‟ara, sembla que el tema comença a ser prou 
madur perquè, després dels estudis tècnics i econòmics que calguin, es puguin adoptar els acords 
de delegació de competències i encàrrec de la gestió d‟aquest servei. En conseqüència assenyala 



que semblava que avui era interessant encetar aquest debat i explicar-lo de primera ma a 
l‟Assemblea i per això s‟ha convidat al senyor Lucas Moragas, (cap del departament d‟explotació de 
sistemes de sanejament de l‟ACA), per tal que expliqui a tots els que formem part de l‟Assemblea, 
què implica i què suposa ser administració actuant en els sistemes de sanejament. Seguidament el 
sr. Camps cedeix la paraula al sr. Moragas. 
 
Després de saludar als assistents i agrair la invitació a participar a l‟assemblea el sr. Moragas 
explica, amb detall, les diverses matèries que deriven de la gestió dels sistemes de sanejament. 
Comença amb una descripció general del què és la gestió del sanejament en alta, els conceptes 
bàsics del sanejament i, en una segona part, l‟estudi d‟una primera aproximació a la gestió del 
sistema de sanejament en aquells municipis en què, o bé la gestió es realitza directament des de 
l‟ACA,  o bé no disposen d‟una administració supramunicipal -  com pot ser el cas d‟Osona o 
Ripollès on els seus consells comarcals, des de fa molt temps ja l‟assumeixen aquesta gestió –  
 
Seguidament el sr. Moragas es pregunta sobre què entenem per sanejament en alta com a 
pressupòsit per a j justificar la necessitat d‟una gestió supramunicipal i comenta que després 
explicarà el procés de construcció d‟una administració competent,  seguint amb la identificació dels 
consorcis com a entitats territorials que coincideixen com a administracions competents, així com 
una breu exposició del contingut de les relacions entre l‟ACA i les administracions competents, així 
com l‟anàlisi dels diferents models de gestió per l‟explotació del sistema. 
 
Un sistema de sanejament en alta és un conjunt d‟elements, d‟acord amb la definició que estableix 
el decret 130, que regula els serveis públics de sanejament. És el conjunt d‟infraestructures que 
des del punt de reunió de les aigües municipals - allà on acaba el clavegueram urbà -, transporten, 
mitjançant col·lectors, estacions elevadores i estacions de bombament, les aigües fins a les 
estacions depuradores de tractament pel seu tractament i retorn al medi. D‟aquesta manera, en un 
sistema de sanejament en conjunt, es distingirien dues grans parts diferenciades: el que s‟entén 
per infraestructures de sanejament en baixa (totes aquelles infraestructures, clavegueram, 
col·lectors que s‟integren dins els municipis i que concentren les aigües en diferents punts) i la 
gestió en alta constituïda pel conjunt d‟infraestructures, col·lectors o estacions de bombament, 
que porten l‟aigua fins a les depuradores. 
 
Per què una organització supramunicipal com a marc de gestió idoni?; es pregunta a continuació el 
sr. Moragas. La resposta  és que, històricament, és una definició que té diferents estadis de 
compliment i on els objectius de l‟ACA es podrien definir com aquells orientats a assegurar la 
planificació del sanejament, l‟execució de les obres i el finançament de l‟explotació. Històricament, 
el traspàs de les instal·lacions un cop executades i finalitzat l‟any de garantia, s‟han produït en 
determinats casos cap al territori i, en altres casos i a manca d‟una administració interessada, 
l‟ACA ha continuat assumint aquelles instal·lacions de sanejament que no tenien gestor alternatiu. 
El ponent afirma que, a dia d‟avui, encara un terç d‟aquestes instal·lacions són gestionades des de 
l‟Agència Catalana de l‟Aigua com a administració competent. És, per tant,  l‟Agència que licita els 
contractes d‟explotació i opera i manté aquestes instal·lacions. Un altre fet és que la planificació i  
ens situa en un escenari final d‟unes 1.500 estacions depuradores quan el sistema s‟hagi 
completat.  Aquesta planificació ha generat un creixement de les depuradores en servei de forma 
que des de l‟ACA, - i ja els diferents programes de sanejament ho recullen -, es treballa en el 
foment del traspàs de la gestió cap al territori, com també es dóna amb altres serveis. 
 
El contingut de l‟activitat de la gestió del sanejament està definit al reglament de serveis públics de 
sanejament que determina tota una sèrie de deures i obligacions (ja sigui per l‟ACA com per les 
administracions gestores), que determinen que sovint municipis de petit tamany no tinguin la 



capacitat tècnica d‟explotació, de gestió d‟altres administracions més grans, de forma que el grau 
de compliment dels requeriments del decret 113 del reglament, és parcial i aquest compliment 
parcial pot tenir conseqüències sobre la bona gestió de la planta depuradora. Conseqüències que 
en determinats casos, malauradament, poden derivar en responsabilitats de caràcter penal, atès 
que la qualitat de l‟abocament està sotmesa a unes obligacions que venen regulades. D‟aquesta 
manera, el propi decret i altres instruments de planificació, promouen l‟agregació dels municipis 
cap a entitats supramunicipals de forma que s‟aconsegueixin efectes d‟economies d‟escala a nivell 
de capacitat tècnica, de gestió i s‟incentivi la gestió supramunicipal lligada al territori com ara els 
consorcis, consells comarcals... que assumeixi la gestió d‟aquest servei. En determinades ocasions, 
i la realitat així ho demostra, aquestes administracions gestores no solament assumeixen la gestió 
del sistema de sanejament, sinó que des de l‟ACA ens convenia amb ells la redacció de projectes 
de noves infraestructures i, en determinats casos, l‟execució d‟obres planificades als programes de 
sanejament. 
  
Pel que fa al procés de constitució d‟una entitat  supramunicipal amb competències per a la gestió 
del sanejament el sr. Moragas indica que s‟ha de tenir en compte que la competència originària 
per la gestió del sanejament correspon als municipis. Per tant i perquè una entitat supralocal- , en 
aquest cas el Consorci Alba-Ter - pogués assumir la gestió del sanejament per compte dels 
municipis, el primer pas que s‟ha de fer és una delegació del municipi cap al Consorci; una 
delegació on es recull les competències que es transfereixen, la gestió dels sistemes de 
sanejament que es delega igualment així comi la intervenció administrativa dels abocaments, que 
és essencialment l‟activitat d‟autorització d‟abocaments, d‟inspecció d‟abocaments i d‟extensió, si 
s‟escau. El procés és relativament senzill. Un cop el Consorci hagi rebut la delegació dels municipis 
que en una primera instància s‟hagin decidit, o que deleguin la gestió cap al Consorci, aquest 
estableix un conveni amb l‟ACA on queda regulada la relació entre el Consorci i l‟Agència de forma 
que d‟acord amb el reglament apareixen clarament identificades, els deures, obligacions, l‟abast de 
la gestió, infraestructures a gestionar... Evidentment, el conveni contempla una part econòmica 
que identifica els recursos que s‟hauran d‟aplicar, ja sigui per realitzar operacions a les plantes (el 
que s‟anomena despesa directa) i aquells recursos que s‟atribueixen a les administracions per 
operar a les plantes, per realitzar la reposició i millores (capítol corresponent a inversió petita i per 
mantenir nivells de servei de les instal·lacions) i recursos d‟inversions que són transferències 
econòmiques  per accions en infraestructura. 
 
El sr. Moragas indica que, en el cas de la formalització del conveni, aquest també pot contemplar o 
regular el que seria la subrogació de possibles contractes atorgats per l‟ACA que mantinguin la 
seva vigència de forma que, en una primera instància, és possible que la nova administració 
actuant assumeixi, per subrogació, els contractes d‟explotació existents. 
  
Pel que fa a les relacions de l‟ACA amb l‟administració actuant un altre capítol és el de les 
despeses indirectes que són aquelles que s‟orienten a nodrir l‟activitat de l‟administració actuant 
pel que fa ala explotació del servei: intervenció administrativa dels abocaments, tasques 
d‟inspecció, preses de mostres, despeses analítiques...  
 
A nivell de models de gestió del servei, el sr. Moragas indica que el ventall d‟alternatives és molt 
ampli i va des de la gestió directa, com per exemple, el de Barcelona que es produeix directament 
des d‟una empresa pública, fins a la gestió purament privada que seria, mitjançant contracte de 
serveis, (externalització amb un contracte amb una empresa especialitzada per dur a terme 
aquestes tasques), passant per alternatives, com hi ha a Osona, de que sigui una empresa mixta 
amb participació pública-privada amb diferents proporcions la que es faci càrrec del servei. Des de 
l‟ACA el que s‟aconsella és que el model de gestió seleccionat sigui aquell que confiï la gestió en 



una empresa especialitzada i tenint en compte uns terminis de contracte entre 5 i 10 anys que és 
el que es considera suficient perquè el gestor es faci càrrec de les singularitats del sistema i pugui 
operar de forma adequada. De la mateixa manera, des de l‟ACA es compta amb el suport 
d‟enginyeries de supervisió que actualment fan el seguiment de la direcció d‟explotació; també 
supervisen les instal·lacions que també serveixen - en el cas d‟existir un gestor supramunicipal – 
també donaran servei a l‟ens competent originari i sobretot assegurant també la transferència 
històrica d‟aquells sistemes al futur ens gestor. 
 
Pel que fa al cas  particular del Consorci Alba-Ter, el ponent assenyala els sistemes de sanejament 
que donen servei a diferents municipis de l‟àmbit del Consorci,  - sense comptar amb la part alta ni 
mitja del Ter que ja són servits pels respectius consells comarcals -.  Presenta doncs una 
transparència que relaciona el conjunt de municipis que tenen necessitat e gestió del sanejament i 
les principals dades tècniques d‟aquests sistemes. També crida l‟atenció sobre els imports anuals 
d‟explotació per cada sistema de sanejament i les partides associades a inversió en concepte de 
reposició. En resum, el que seria el balanç econòmic o el volum en termes econòmics que 
representaria la gestió d‟aquests sistemes que actualment ja són en servei,  (no aquells que 
s‟estan executant o que la planificació tingui previst executar) suposa un volum de gestió en 
termes d‟explotació que se situa al voltant del milió 400 mil euros any; un volum per aquest 2010 
que ha estat al voltant dels 175 mil euros en termes d‟inversió, reposició i millores, i el volum 
d‟explotació sol ser relativament estable amb les degudes actualitzacions en termes d‟IPC. La 
inversió anual en termes de reposició i millores varia evidentment en funció de la tipologia 
d‟inversions que es facin; si hi ha inversions de caràcter ordinari que haurien d‟estar de l‟ordre del 
10-12%, o si hi ha un sistema que s‟aplica una inversió considerable, aleshores hi pot haver 
imports més elevats. Això pel que fa al concepte de despesa directa (allò que es transfereix de 
l‟ACA al Consorci i del Consorci s‟aplica als sistemes de sanejament). En relació als conceptes de 
despesa indirecta, que serien aquells recursos que surten de l‟ACA i s‟apliquen al Consorci, 
l‟equivalent en funció dels sistemes de sanejament i la seva dimensió i altres característiques en 
concepte de direcció d‟explotació, serien uns 66.000 euros any  i representaria una partida 
destinada a nodrir la direcció d‟explotació; finalment la partida destinada a nodrir la gestió dels 
sistemes i la intervenció administrativa representaria una quantitat as l‟entorn de 50.000 euros. 
Aquesta seria la descripció en xifres de les principals magnituds econòmiques de la gestió d‟aquest 
sistema. Finalment el sr. Moragas indica que, com a panorama i perspectiva, la informació que 
aporta i que ja és en poder del Consorci conté també un recull de les actuacions planificades, 
actualitzades a 2010 i que venen contemplades al pla de gestió recentment aprovat pel govern 
amb termes d‟actuacions als diferents sistemes de sanejament en servei, ja sigui execució 
d‟ampliacions, de nous sistemes (es recull l‟estat de l‟execució), el nivell de tramitació si el projecte 
està iniciat, o si no està iniciada, la previsió en termes de pressupost. L‟execució d‟aquesta 
planificació ve condicionada en funció de requeriments ambientals i la disponibilitat financera que 
ve lligada a la transferència de recursos. Per acabar presenta la relació dels diferents municipis, 
sigui de la comarca del Gironès o Baix Empordà, inclosos en d‟actuacions planificades tenen 
recollides a l‟últim document de la planificació. La exposició es clou amb un plànol, a l‟àmbit del 
Gironès i Baix Empordà, on s‟ha grafiat l‟àmbit de l‟actual Consorci Alba-Ter. S‟ha de dir que 
actualment ja hi ha municipis que estan consorciats que tenen depuradora i també existeixen 
altres municipis que no formen part del Consorci, com Cassà de la Selva o la Bisbal, que serien els 
susceptibles d‟entrar o delegar competències al Consorci i que el Consorci gestioni els sistemes. 
Aquesta és una línia de treball que des de l‟Agència fa uns anys que hem iniciat. Darrerament 
s‟han signat convenis amb diferents administracions actuants, al Berguedà, Cerdanya, Baix Camp i 
actualment s‟està treballant amb l‟Alt Empordà. L‟objectiu que es cerca és apropar la gestió al 
territori i aconseguir les economies d‟escala i una proximitat que en qualsevol servei i des d‟una 
òptica municipal sempre obté un millor resultat. En definitiva, el que es pot dir és que les 



administracions gestores agreguen les diferents preocupacions i interessos dels municipis i actuen 
com a  interlocutors davant de l‟ACA  d‟una forma més àgil i tenint en compte que la pròpia 
Agència és un organisme amb moltes portes i molts interlocutors asseguren una gestió més eficaç 
en benefici dels municipis. 
 
Acaba la seva exposició el sr. Moragas obre un torn de preguntes en el que, en primer lloc, intervé 
el sr. Francesc Camps que indica que des del Consorci Alba-Ter sempre hi ha hagut la inquietud 
d‟actuar allà on no hi ha una administració supramunicipal i que aquest és l‟objectiu principal; 
afegeix que no hi ha la intenció de competir contra ningú, al revés, ens hagués agradat que en 
aquest territori també hi hagués hagut una administració supramunicipal que fes aquesta funció. 
Senzillament allà on, en la conca del Ter, es troba aquesta mancança el Consorci s‟ofereix  per  
ajudar els municipis a exercir aquelles competències municipals, com és el sanejament, perquè la 
seva gestió es pugui fer des del territori i des del concepte del propi municipi. Per tant i segons el 
sr. Camps ací es pot veure el panorama d‟aquestes dues comarques exceptuant l‟àmbit del 
Consorci de la Costa Brava  amb 1qui també s‟ha contactat i que ha deixat clar que físicament no 
es volien expandir del seu àmbit malgrat les propostes que els ha fet l‟ACA. Això no obstant el 
Consorci de la Costa Brava ha manifestat la seva voluntat de col·laborar am nosaltres per aterrar 
en la gestió de les depuradors si així es decideix. Descomptant doncs l‟espai de Girona qu4 es 
gestiona des de la depuradora que hi ha a Campdorà i que gestiona l‟empresa pública de 
l‟Ajuntament de Girona, resten una sèrie de depuradores, ja en funcionament i o bé són 
gestionades per l‟ACA o pels propis ajuntaments però que les volen traspassar a un ens 
supramunicipal. Actualment hi ha cinc depuradores: Cassà, la Bisbal, Bescanó, Celrà i Cervià de 
Ter on ens vam posar en contacte el seu moment a cadascun dels ajuntaments i tots ens van dir 
que els semblava molt assenyat que l‟ajuntament delegués aquestes competències en el Consorci 
per exercir-les de forma supralocal, donat que ells veien, en aquest sentit, una gestió més propera 
en el territori. I hi ha un altre aspecte que, com a Consorci, també posem sobre la taula, i és que, 
amb el desenvolupament del Pla de sistemes de sanejament (PSARU) dels propers anys, cada 
vegada hi haurà sistemes de sanejament amb municipis més petits que tenen menys capacitat 
d‟assumir aquestes competències. Per tant, cada vegada pot ser més necessari i important un 
organisme supramunicipal que pugui fer aquesta funció. Ens trobem amb aquesta conjuntura i 
amb aquesta reflexió, i ell personalment voldria encetar un debat a veure què en pensem com a 
Consorci tots plegats i quines visions tenim. La qüestió és escatir si pel Consorci té sentit d‟obrir un 
procés en els propers mesos per arribar a acords amb els diferents municipis i anar assumint 
aquest servei públic que, com a Consorci, també representa un repte important.  
 
El sr. P. Prat diu que voldria afegir una cosa en nom del Consell de Govern i és que també hi ha 
comarques com el Ripollès o Osona que aquest tema pràcticament està solucionat perquè  està 
funcionant; tanmateix, i com a responsable de l‟estructura del Consorci (àrea d‟administració i  
econòmica), cal dir també que, a part de donar un servei als nostres ajuntaments  consorciats, 
també s‟enfoca com una possibilitat d‟obtenir una font de finançament més. Tenir uns recursos 
econòmics més ens han de permetre guanyar fortalesa perquè, lògicament, moltes vegades el 
finançament ve exclusivament dels fons europeus que pot ser que més endavant no siguin tan 
generosos com fins ara, o pot ser que es dirigeixin prioritàriament a d‟altres estats. Per això volia 
fer aquesta reflexió en el sentit que plantejar-se el sanejament és també una manera útil de 
reforçar el mateix Consorci i la seva estructura. 
  
La Sra. Sònia Martí, representant del Consell Comarcal de la Selva explica que ells només fa un 
any que han iniciat el camí que ací ara es planteja i que ja pot avançar que es tracta d‟una 
feinada. Recorda que quan ells s‟hi van posar van estar nou mesos visitant les explotacions i 
analitzant-les de dalt a baix per saber una mica com assumir-ho i comenta que cada depuradora 



és un món; cada depuradora està com està; n‟hi ha que estan molt bé, n‟hi ha que no estan tan 
bé, i  que ells van optar per fer-se càrrec de les que estiguessin en condicions. Hi ha hagut tota 
una feina prèvia molt gran i que, en fi, sempre han tingut en compte on ens posem, com ens hi 
posem la qual cosa no treu comprovar que cada cop es van assumint més estacions depuradores. 
Explica que ells tenen dues persones treballant des del Consell que estan fent les visites 
d‟inspecció, prenent mostres; també tenen una empresa que està fent aquest servei d‟analítica, i 
que la conclusió és força satisfactòria però ha estat tota una experiència en el sentit de primer el 
que hem hagut d‟aprendre i el que hi ha hagut de posar però  l‟experiència, en el seu conjunt, és 
molt favorable i per això anuncia que el Consell Comarcal de la Selva té les portes obertes pel que 
el Consorci Alba-Ter pugui necessitar, aportant la seva experiència i consell, amb tot el que faci 
falta. 
 
El sr. Francesc Camps agraeix la intervenció de la Sra. Martí i insisteix que emprendre aquest camí 
no és banal i per això es va decidir comentar-ho en assemblea ja des de l‟inici del procés atès que 
demanava del convenciment de tots. També recorda que aquest és un tema d‟aquells que 
exigeixen  molt en el dia a dia ja que comporta treballar i tenir una estructura preparada per 
respondre els 365 dies de l‟any perquè els sistemes de sanejament funcionen fins i tot el dia de 
Nadal.  
 
El Sr. P. Prat afegeix que, a part d‟agrair la col·laboració del Consell comarcal de la Selva amb qui 
ja s‟han mantingut contactes, ja portem tot un any fent visites conjuntament amb la gerent del 
Consorci Alba-Ter, en Francesc i en Ponç, perquè sabem que és un tema molt complex. S‟han 
recollit les opinions de diferents experiències i ja se sap que el món local no té por d‟assumir riscos 
quan són assumibles. 
 
El Sr. Lucas Moragas recorda que es tracta d‟un tema on la responsabilitat assumida és important i 
recorda que el municipis deixen de ser proveïdors per passar a ser client i que, avui per avui,  la 
responsabilitat està en mans dels ajuntaments que gestionen directament com a administració 
competent i que això fóra el que assumiria el Consorci en el seu nom. 
 
La Sra. Martí replica que l‟‟avantatge és que en el moment amb en què es detecta una empresa en 
el propi municipi que fa alguna irregularitat és més fàcil actuar des d‟un àmbit supramunicipal que 
no té tanta pressió i ja no s‟ha de discutir a nivell municipal. 
 
El sr. F. Camps recorda que, en el cas de Celrà, va ser justament al revés ja que ells s‟interessaren 
per a gestionar directament el sistema de sanejament per tal d‟obligar a unes poques indústries 
que incomplien els abocaments en relació a la majoria d‟indústries que complien i que ho veien en 
aquest sentit molt injust. Vam passar a gestionar el sistema de sanejament i aleshores és evident 
que si saps les entrades i les sortides arriba un moment que es poden demanar responsabilitats i 
forçar perquè les inversions es facin ni que sigui de forma proporcionada en el temps. Pel sr. 
Camps això també ajuda a anar implantant la cultura de compliment de la normativa en benefici 
de tots i ací si que els ajuntament han de ser valents perquè és molt injust pels que compleixen i 
cal forçar a que la minoria que només cerca un bon resultat del seu balanç, també faci les 
inversions imprescindibles. 
 
El Sr. Moragas recorda que al territori també hi ha referències ja històriques molt reeixides pel que 
fa a la gestió dels sistemes de sanejament: Osona, Ripollès, Garrotxa i més recentment la Costa 
Brava. I afegeix que és també des del territori on es pot tenir un retorn en quant a què significa 
assumir la gestió i quina pot ser la problemàtica del dia a dia. En tot cs recorda que des de l‟ACA 



l‟objectiu és és a transferir finalment la gestió d‟aquestes instal·lacions perquè això resulta més 
eficaç. 
Atès que no hi ha més intervencions, el sr. Secretari recorda els termes de la proposta que el Sr. 
Camps proposa votar seguidament. L‟Assemblea l‟aprova tot seguit per unanimitat. 
 
 
8.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I RESOLUCIONS 
DE PRESIDÈNCIA. 
 
El sr. Secretari llegeix a continuació la proposta següent: 
 
“D‟ençà de la última sessió celebrada per l‟assemblea general del Consorci Alba-Ter el dia 13 de 
novembre de 2009, han tingut lloc sis sessions del Consell de Govern, i s‟han signat vuitanta 
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 14 de juliol de 2010: Ratificar resolució de presidència 

aprovant, amb efectes 1 de juny del 2010, la suspensió parcial de l‟ “Acord de 

condicions laborals dels treballadors del Consorci Alba-Ter”, en els termes necessaris 

per a la correcta aplicació de les mesures de contingut econòmic del Reial decret llei 

8/2010, de 20 de maig.  

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

 Decret del dia 14 de gener de 2010: Contractació de MARTA AYUSO GARRIGA i MIGUEL 
ANGEL FUENTES ROSUA, com a tècnics de suport i MARTA DONCEL GARCIA i RICARD 
GRABULOSA SOLÀ, com a coordinadors de redacció del projecte “Recuperació 
d‟hàbitats riparis del riu Ter (Riparia-Ter)”.  

 Decret del dia 5 de febrer de 2010: Contractació de MARIA TERESA PUIGVERT I 
PICART, com a tècnica de projectes del Consorci Alba-Ter, lloc de trball vacant al 
Consorci Alba-Ter, mentre no es dugui a terme el procés selectiu per a la seva 
cobertura definitiva.  

 Decret del dia 5 de març de 2010: Aprovant la incorporació dels romanents de crèdit 
provinents de l‟exercici anterior, al pressupost de 2010, per un import total de 
206.169,18 euros. 

 Decret del dia 26 d‟abril de 2010: Contractació de LIDIA TRAVERIA I RIBA, com a 
tècnica de comunicació per al desenvolupament territorial, lloc de treball vacant al 
Consorci Alba-Ter, amb una dedicació de jornada laboral de 25 hores setmanals, amb 
caràcter interí, des del dia 2 de maig de 2010 i mentre no es resolgui el procés selectiu 
per a la cobertura definitiva de la plaça.” 

 
Sense que hi hagi intervencions l‟Assemblea se‟n dóna per assabentada. 
 
 



 
 
8.- INFORME DE GESTIÓ 
 
Dintre d‟aquest punt la gerent del Consorci, Sra. Anna Magem i Marsó, exposa l‟informe de gestió 
anual de l‟ens i comença per a dir que es tracta d‟un resum dels temes que poden interessar 
principalment des dels ajuntaments. Tot seguit, i amb el suport d‟unes transparències que es van 
projectant, recorda que les àrees temàtiques en què actua el Consorci són: patrimoni natural, 
cultural, promoció econòmica i turisme, comunicació i sensibilització a les quals caldrà afegir al seu 
dia, i si s‟adopta, el servei de les depuradores la qual cosa implicaria crear una àrea de serveis. Els 
projectes en què s‟ha treballat s‟agrupen en els de patrimoni natural i cultural que sovint es 
desenvolupen de forma conjunta. Seguidament esmenta el treball que s‟ha fet sobre el projecte   
concedit dins de la convocatòria d‟Interreg IV A – POCTEFA; un projecte que puja a 370.000 euros 
i que es desenvolupa des del 2009 i fins el 2011. En el Life + Natura, el projecte del Riparia-Ter, té 
un import de 929.100 euros i un termini d‟execució de quatre anys; això vol dir que enguany ha 
començat  i s‟allargarà fins el 2013. S‟ha fet un projecte d‟actuacions de conservació i 
manteniment a les ribes del Ter i del Freser i enguany també s‟ha presentat una sol·licitud de 
subvenció a la Fundación Biodiversidad per fer una diagnosi de l‟estat de conservació dels peixos 
autòctons del riu Ter que sembla que es resoldrà el dia 15 de desembre; per tant, estem a l‟espera 
de veure què passa.  
 
La Sra. Magem també recorda que es va demanar una subvenció al SOC - dins l‟apartat de les 
campanyes, per poder contractar algú que faci una definició d‟estratègies innovadores en matèria 
de dinamització territorial del Ter – amb la intenció que, tenint en compte que el nostres és un 
Consorci una mica atípic que, quan va ser l‟hora de moure‟s per la dinamització va apostar per la 
Ruta del Ter i que, segurament en el context d‟ara, precisaria elaborar pensament inèdit sobre la 
manera de poder donar un cop de ma als ajuntaments en aquests moments tan difícils per tots 
plegats. Per altra banda, s‟està treballant en la valoració i estudi dels sistemes de sanejament i que 
s‟està redactant aquest any, dintre del PUOSC, un projecte de la Ruta del Gurri com a complement 
de la Ruta del Ter que passa des de Roda de Ter, Les Masies de Roda, Gurb, Vic. Una altra qüestió 
que hem encetat fa poc i que ens agradaria molt de poder-la acabar assumint és la iniciativa del 
Consorci que s‟ha presentat davant del Departament com a ens gestor del pla director urbanístic 
de les colònies del Ter. Aquest Pla director que fins ara estava aprovat fins els pantans i que ara 
incorporarà els elements fins  al Baix Ter, preveu que es constitueixi un ens supramunicipal que 
agrupi tots els ajuntaments per la intervenció a les colònies. És obvi que el Consorci Alba-Ter és un 
ens que agrupa els municipis on s‟ubiquen les colònies industrials i, atès que no és hora de crear 
nous organismes, potser som un bon candidat per exercir de possible gestors d‟aquest pla director. 
Fa pocs dies vam tenir una entrevista i sembla que la reacció és molt positiva. Continuarem 
treballant en aquest camp perquè ens sembla una bona oportunitat també per la consolidació pel 
Consorci.  
 
Seguidament la gerent del Consorci fa una mica de resum de l‟Interreg IV que agrupa diverses 
actuacions petites al llarg del territori i d‟acord amb les peticions dels ajuntaments. S‟ha treballat a 
Setcases i Vilallonga de Ter en el control i eliminació de la budleia, a Sant Joan de les Abadesses 
s‟ha col·laborat en la rehabilitació de la bassa del Molí Petit, a Ripoll s‟ha treballat en els rentadors 
de Can Pòlit, en la seva restauració i en una campanya de creació d‟itineraris urbans que titulem 
“Viu el Riu” amb la idea de poder viure el riu des de l‟interior de cada poble o la ciutat; o sigui, 
poder-ho fer en una campanya que ens agradaria estendre una mica a tots els pobles o ciutats 
que tinguin el riu circulant pel seu nucli urbà. Una campanya que iniciem a Ripoll però que es pot 
continuar a tots els pobles i ciutats que creua el Ter. A Les Llosses s‟està redactant el projecte de 



recuperació del camí ral de Ripoll a la riera de Merlès; a Torelló s‟ajudarà en la rehabilitació 
ambiental d‟un tram del riu Ges; a Manlleu en la instal·lació d‟embarrats connectats a la turbina 
Fontaine del MIT, i en un pas de peixos a la Resclosa de la Teula; a Les Masies de Roda s‟ha 
treballat i ja s‟ha acabat la rehabilitació del pou de glaç de Salou; a Vic en el projecte de 
recuperació de La Sínia; a Tavèrnoles i Vilanova de Sau s‟ha col·laborat en el seguiment de 
ratpenats aquàtics dins el projecte “QuiroRius”. Dintre del mateix projecte i al municipi d‟Anglès 
s‟ajuda en les obres de conservació i manteniment del Vapor Burés;  a Salt en la Ruta dels Amics 
de les Deveses; a Girona en la rehabilitació del taller de l‟antiga fàbrica Marfà i en l‟exposició 
“Paisatges encreuats?” (una exposició que, en el centre d‟art contemporani Bòlit, reflexa bastants 
aspectes del Ter); a Sarrià de Ter en la redacció de la memòria valorada per l‟adequació d‟un pou 
de glaç i, finalment, a Verges en la redacció del projecte de valorització del Rec del Molí. Altres 
coses que s‟han fet en aquest programa i que engloben un ventall més ampli d‟ajuntaments és  la 
redacció d‟un inventari dels jardins del Ter pensant en tots aquells espais enjardinats, com el que 
per exemple envolta aquest nou ajuntament de Masies de Voltregà, que mereixen una atenció 
especial perquè valdria la pena tenir-los en compte. També s‟està fent l‟estudi de reintroducció de 
l‟àliga pescadora que ha desaparegut  del Ter i s‟està mirant, no tant en la reintroducció efectiva, 
sinó en l‟estudi previ que cal tenir-lo per procurar, si de cas,portar-la a terme. Cal dir també que 
en aquesta reintroducció Endesa hi està molt interessada, i per tant, sembla que podria haver-hi 
qui aportés els diners per fer-la efectiva. Dintre del mateix projecte també comenta que abans 
d‟ahir es va fer una visita de transferència de coneixements al riu Tec i es van visitar diverses 
actuacions que han fet allà. 
  
A continuació la Sra. Magem es refereix a un altre dels grans projectes que maneja el Consorci i 
que és el Life. En relació al mateix enguany es va constituir el consell director i les comissions 
executives del projecte subvencionat. Recorda que dins del projecte hi ha quatre zones, la TER-1, 
la TER-2, la TER-3 i TER-4 i cadascuna té una comissió executiva que avalua tots els projectes i tot 
el funcionament. Es van redactar i aprovar els convenis amb els ajuntaments beneficiaris: 
Bescanó, Salt i Girona; i s‟han redactat també els plans de gestió que ara es troben en tràmit 
d‟aprovació. Els plans de gestió inclouen els municipis de Bescanó, Sant Gregori, Salt, Girona i 
Jafre, si bé, com a ajuntaments beneficiaris, només hi ha els tres que s‟han esmentat abans. Es va 
haver de presentar ja un primer informe a la Comissió Europea i el resultat és positiu. Pel que fa a 
la comunicació del Life s‟ha creat un logotip, s‟ha editat un díptic de divulgació, s‟ha creat també 
una pàgina web i un newsletter i s‟han iniciat ja les xerrades de presentació al territori (la primera 
es va fer a Jafre). 
  
Dintre del programa d‟actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i del Freser, 
enguany s‟han fet treballs als ajuntaments de Ribes de Freser, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, 
la Cellera de Ter, Bescanó, Girona, Sarrià de Ter, Verges i la Tallada d‟Empordà. Aquests treballs 
els ha executat la Fundació MAP i la Fundació Onyar-La Selva, sobretot perquè aquest projecte és 
dintre del conveni de la Diputació de Girona amb la Fundació „La Caixa‟ que promou especialment 
feines que puguin desenvolupar fundacions d‟aquest tipus. Aquesta és la segona part d‟un projecte 
que ja hi va haver l‟any passat, que en principi ha estat fàcil de fer a Girona perquè hi ha aquest 
conveni. El projecte d‟Osona encara és sobre la taula atès que hi manca el finançament però, de 
moment, no s‟obté tant suport com a la banda de Girona. 
  
En relació a l‟apartat de dinamització econòmica – centrat bàsicament en la Ruta del Ter -, 
assenyala la importància que s‟obté, sobretot als municipis pels quals transcorre. Les accions que 
s‟han fet dintre de la Ruta, a part d‟anar recollint les opinions dels usuaris que s‟han anat 
expressant des que funciona, s‟han concretat en la presentació de la guia de la Ruta del Ter a Vic i 
Girona; la posada en marxa d‟una nova pàgina web (s‟ha convidat als ajuntaments consorciats a 



linkar-la amb una acceptació molt bona). També és operativa una pàgina al Facebook, s‟edita un 
newsletter (el primer número va ser per l‟octubre) i  s‟està fent un sorteig promocional d‟estades i 
activitats lligades a la Ruta - de fet s‟ha fet un primer sorteig amb bona acceptació- actualment es 
compta amb una llista d‟empreses que també volen participar en la promoció i difusió de la ruta. 
S‟ha creat un pool d‟empreses amb més de 50 establiments col·laboradors i s‟està seguint de força 
a la vora la via ciclista del Ter (el projecte de la qual en aquests moments és en tràmit 
d‟informació pública). En aquest sentit recorda que farà uns 15 dies que aquesta ruta es va 
presentar al Ripollès i que es tracta d‟una via ciclista que va des de Sant Joan de les Abadesses 
fins a Vilallonga. A part d‟això també s‟està intentant trobar un traçat alternatiu pel tram de la Ruta 
inoperatiu, des de Ripoll fins a Montesquiu. Cal trobar-hi una solució i com que es constata que la 
ruta ciclista que s‟havia de fer al costat de la C-17 no s‟enllestirà, s‟estan fent contactes i cercant 
alternatives. 
  
D‟altra banda, hi ha hagut difusió de la Ruta,i així es va participar en un programa de Ràdio 
Martorell; s‟ha fet un fam-trip amb tour operadors europeus i un press-trip amb periodistes 
alemanys especialitzats en rutes; també s‟han redactat articles sobre la Ruta del Ter  per butlletins 
municipals (aquesta era una possibilitat que es va oferir a tots  els ajuntaments i a la que ja han 
respost positivament els de Roda de Ter, Sant Hilari Sacalm, Susqueda, la Cellera de Ter i Sant 
Julià de Ramis). La Sra. Magem insisteix en la invitació a tots els presents perquè demanin aquest 
suport si els cal. També es refereix a una acció molt anecdòtica i que es valora molt positivament i 
que va consistir en la visita que va fer la Policia Municipal de Piacenza, a Itàlia i que va organitzar 
una caminada per la Ruta per sensibilitzar a la població de la problemàtica de la mort sobtada. La 
veritat és que això va ser una setmana amb molta repercussió i va haver-hi un equip de TV3 que 
els va seguir i s‟ha fet un programa que s‟emetrà properament, “Xoc Vital”, i a part d‟això TV3 s‟ha 
posat en contacte amb diferents televisions d‟Itàlia, França i Alemanya que estan interessats en 
aquest programa i és molt probable que l‟acció també tingui una repercussió en aquells països. 
També esmenta que un periodista holandès va recórrer la Ruta en bicicleta per fer un reportatge, 
la revista “Descobrir Catalunya” en el número que s‟ha lliurat amb el dossier de la sessió. L‟article 
extens consisteix en un reportatge de 50 pàgines sobre el Ter i que s‟ha difós també en el 
suplement “Sortim” dels diaris El Punt i l‟Avui. També es va dedicar un article al tram final de la 
Ruta del Ter. Pel que fa a les adhesions a la ruta s‟hi poden comptar les del  Club de Turisme Actiu 
Natura de l‟Agència Catalana de Turisme, el portal d‟ecoturisme Ecoturcat.cat i es va signar un 
conveni de col·laboració amb la Fundació Eca Bureau Veritas per promocionar conjuntament la 
Ruta del Ter i la Ruta de la Sal de la Vida. Com a participació, es va participar en la Fira de l‟Aigua 
PICA de Sant Bartomeu del Grau; a la quarta Assemblea anual de Clubs de Producte de l‟Agència 
Catalana de Turisme; al primer Workshop per als membres de Clubs de Producte; a la taula 
tècnica de turisme actiu organitzada pel Consell Comarcal del Gironès; a la jornada 2.0 organitzada 
pel Patronat de Turisme Costa Brava Girona i a la tercera jornada tècnica del Club Turisme Actiu-
Natura. A més, es va presentar una ponència sobre les rutes temàtiques de la Ruta del Ter al 
Cycle&Walking tourism congress Costa Brava. 
 
En el capítol de comunicació i sensibilització, la Sra. Magem comenta que s‟ha participat en un 
debat sobre el Ter en la presentació del número especial sobre el riu de la revista “Parlem de 
Sarrià” i en el que va intervenir el Sr. Francesc Camps. També hem estat presents en la taula 
rodona “Present i futur de les colònies industrials” amb el Sr. Pere Prat com a representant del 
Consorci. El Consorci també ha participat, mitjançant el Sr. Ponç Feliu, a la sessió de conclusions 
dels debats de l‟aigua de les jornades “Els rius, molt més que aigua” organitzades per l‟entitat 
Xúquer Viu, a València i a la taula rodona “El pla de gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya” organitzat pel CILMA i a les jornades “Aigua per unir” que han tingut lloc a Girona i 
Lleida. En relació  a aqueta última participació, la gerent assenyala que amb l‟entitat 



organitzadora: “ Compromís de Lleida” es comparteix una visió de l‟aigua força paral·lela amb la 
que manté el nostre Consorci. Seguidament assenyala que també es va participar en el debat “La 
gestió dels recursos a les comarques gironines” ( F. Camps) i a la jornada sobre els espais agraris 
a Girona. També va haver-hi una presentació d‟una ponència sobre bones pràctiques en un curs 
d‟estiu de la Universitat Politècnica de Madrid que ens van demanar especialment que hi anéssim, 
sobretot tenint en compte la particularitat del Consorci d‟agrupar un territori que uneix un riu. 
  
Pel que fa a les visites la Sra, Magem es refereix a la que es va fer a la dessalinitzadora del Prat i 
on molts dels presents van participar, i també comenta que es va rebre la visita d‟una delegació 
del govern de Brasil que feia un tour per Europa buscant administracions locals atípiques i que va 
voler conèixer el funcionament administratiu del Consorci. 
 
Pel que fa a  l‟apartat de publicacions recorda tot seguit que es va signar - tal com ja s‟ha dit 
abans -, un conveni amb la Fundació Agbar per tirar endavant el llibre de patrimoni cultural 
vinculat als usos de l‟aigua, i ara s‟està estudiant la possibilitat d‟aconseguir una nova  aportació 
per l‟any 2011 que podria ser pel llibre del patrimoni natural. Afegeix que es va presentar també el 
llibre “Els guardians de l‟Aigua” on hi ha un capítol elaborat pel Consorci Alba-Ter i s‟ha redactat la 
memòria d‟activitats del 2009 que consta al dossier de la sessió. Recorda igualment que a la 
pàgina web del Consorci hi ha un nou apartat de les publicacions i que es compta així mateix amb 
un servei de préstec de la novel·la d‟aventures juvenil “El tresor del Ter” que és una publicació 
promoguda al seu dia pel Consorci i que es concreta en un conjunt de  llibres que es deixen a les 
escoles. En relació a aquest servei la  Sra. Magem explica que pel curs 2009-2010 hi van haver 
força escoles que van demanar  aquest servei i que algunes d‟elles han repetit  (les escoles que ho 
van demanar són les de: Camprodon, Sant Joan de les Abadesses, Ripoll, Sant Quirze de Besora, 
Montesquiu, Torelló, Vic, Vilanova de Sau, Anglès, Bescanó, Salt i Girona); pel que fa a aquest curs 
els llibres ja han anat o, com a mínim, s‟han concedit a: Camprodon, Sant Quirze de Besora, Vic, 
Tona, Anglès, Bescanó i Bellcaire d‟Empordà; afegeix que les escoles valoren molt positivament el 
servei atès que expliquen que, a l‟hora de treballar algun aspecte del riu on necessiten que els 
alumnes llegeixin, poder disposar dels llibres sense haver de fer una compra addicional. 
 
Tot seguit la Sra. Magem explica que el Consorci ha presentat al·legacions al Pla zonal Ter 
Superior i al pla de gestió del districte de conca fluvial de Catalunya. També es va oferir suport als 
ens consorciats per a presentar possibles al·legacions al Pla director urbanístic de les colònies del 
Ter i el Freser. En aquest capítol de suport s‟ha col·laborat en el Màster de Medi Ambient de la 
Universitat de Girona i, en concret, amb els estudiants de la Universitat de Girona que han creat la 
Ruta de l‟Onyar que connecta amb la Ruta del Ter. També s‟ha col·laborat amb el projecte de 
campus internacional d‟aigua H2G de la Universitat de Girona i s‟ha donat suport als estudis de 
biologia de la Universitat de Vic. S‟ha col·laborat igualment en la composició d‟un audiovisual que 
es denomina: “El poder de la Informació Geogràfica” elaborat pel SIGTE de la Universitat de 
Girona i, a més, s‟han aprovat convenis de col·laboració dins el projecte “Selwa” amb el Consell 
Comarcal de La Selva, amb aigües Ter-Llobregat, Aigües de Girona-Salt-Sarrià de Ter i la Diputació 
de Girona. També s‟ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona, el 
Departament d‟Agricultura i el Consell Comarcal del Baix Empordà per la creació d‟un Espai 
d‟Interès Agrari del Baix Ter. 
 
A continuació la gerent del Consorci dóna la benvinguda als nous membres que són els 
ajuntaments de Gurb i Sant Hilari Sacalm i afegeix que ens agrada molt engrandir la família i poder 
treballar de costat d‟aquests nous membres. També recorda que, amb aquestes incorporacions, el 
Consorci ja compta amb 57 consorciats: 52 ajuntaments i 5 consells comarcals. Afegeix que res 
d‟això no seria possible sense les col·laboracions que rebem en tots els àmbits. Pel que fa al 



projecte Life es rep una subvenció del 50% d‟Europa i també hi col·labora la Diputació de Girona, 
el Departament de Medi Ambient, l‟Agència Catalana de l‟Aigua i l‟Obra Social de la Fundació „la 
Caixa‟ a través del conveni que tenen amb Medi Ambient; a part, dels ajuntaments beneficiaris   -
Bescanó, Salt i Girona- també hi fan les seves aportacions. Pel que fa a l‟‟Interreg es compta amb 
la col·laboració de la Unió Europea, la Generalitat de Catalunya i l‟Obra Social de la Fundació „la 
Caixa‟ i,  dins del projecte de conservació i manteniment de les ribes, també s‟ha comentat que hi 
ha la col·laboració de la Diputació de Girona amb „la Caixa”. I a part d‟aquests tres punts primers, 
tenim la col·laboració de la Generalitat de Catalunya a través del PUOSC, de la Diputació de 
Barcelona a través d‟aportacions ordinàries, d‟Aigües Ter-Llobregat, d‟Aigües de Girona-Salt-Sarrià 
de Ter, Prodaisa, Fundació Agbar i el Servei d‟Ocupació de Catalunya. Cal agrair a tothom 
aquestes aportacions perquè sense això no seria possible tirar endavant la tasca que el Consorci 
s‟ha proposat. Finalment demana a tots els presents que facin arribar els projectes que resten als 
calaixos o que, simplement, manifestin les coses que els interessaria endegar a fi de que el 
Consorci les pugui elaborar i incloure en els seus plans de treball i recorda que la prioritat bàsica 
d‟aquest ens és prestar serveis als municipis i consells comarcals consorciats i trobar el 
finançament necessari per fer possible projectes de millora a l‟entorn del diu. Finalment es posa a 
disposició de tos els assistents per a resoldre qualsevol dubte sobre l‟activitat o funcionament del 
Consorci.  
 
El Sr. Francesc Camps agraeix la intervenció de la gerent del Consorci i dóna pas al següent punt 
de l‟ordre dei dia. 
 
9.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No n‟hi ha de previstes per la qual cosa s‟entra ja al darrer punt de l‟Assemblea. 
 
 
10.- PRECS I PREGUNTES 
 
Dintre d‟aquest apartat el Sr. Camps convida a la intervencions dels assistents i explica que, en tot 
cas, ell si que voldria compartir algunes reflexions a l‟entorn dels temes tractats al llarg de 
l‟Assemblea i que, necessàriament, ha de començar per una mirada cap al futur, sobretot perquè 
l‟any que ve, el mes de maig, hi ha eleccions que renoven els ajuntaments i el Consorci ,com a ens 
local que és, amb posterioritat a la constitució dels municipis haurà de renovar les estructures, les 
juntes, etcètera. Per tant, si més no, si que s‟ha de posar de manifest l‟extraordinari ritme i 
col·laboració entre tots els ajuntaments de tots els colors polítics que s‟ha mantingut durant tota la 
història del Consorci Alba-Ter. Pel  Sr. Camps sempre s‟ha treballat conjuntament amb un objectiu 
molt clar: el riu Ter i amb l‟únic propòsit de servir a un territori sumant esforços de tots. Afegeix 
que pot assegurar que realment ha estat fantàstic treballar per aquesta bona unió en la 
consecució d‟objectius comuns. Seguidament comenta que el valor d‟aquesta corresponsabilitat 
que va més enllà de les visions particulars o les idees polítiques legítimes de cada grup s‟ha de 
saber  transmetre als propers representants electes de cada municipi, tant si som els presents o si 
són altres. Cal que els nous equips dels nous Consistoris tinguin el referent de que el Consorci 
Alba-Ter és un òrgan de treball conjunt en benefici del riu;  no un àmbit de recerca de les coses 
que ens separen  sinó de posar en valor i potenciar allò que ens uneix: el riu, l‟aigua, el territori i 
el treballar colze a colze per fer possibles les polítiques que surten de l‟administració local i que 
tenen com a base les necessitats de la gent.  
 
El  Sr. Camps afegeix que, bàsicament, vol insistir també en els projectes de futur,sobretot pel que 
s‟ha explicat en relació a esdevenir administració actuant en la gestió de sistemes de sanejament i 



que pot ser un pas endavant en el servei als municipis i amb una visió coherent pel que fa al 
tractament del territori. També es refereix a altres exemples que s‟han posat de manifest a 
l‟informe de gerència i que tenen molta potencialitat com ara el Pla director urbanístic de les 
colònies industrials del Ter i el Freser on ja es contempla la possibilitat de que sigui un ens 
supramunicipal qui en faci la gestió i ací considera que el Consorci està molt ben posicionat per 
reivindicar aquesta posició. En aquest sentit recorda que les colònies es concentren bàsicament en 
la part alta del Ter i això pot reequilibrar les accions del Consorci alhora que dotar d‟un instrument 
molt important per capgirar la visió d‟unes colònies com coses del passat i, ben al contrari, posar-
les en valor com a instruments de desenvolupament econòmic i social sabent aprofitar aquesta 
potencialitat.  
 
Un dels astres aspectes que el Sr. Camps subratlla com a molt interessant és el que ja ha tractat la 
Sra. Anna Magem i que no és altre que el del treball de reintroducció de l‟àliga pescadora. En 
aquest sentit remarca que es tracta d‟una magnífica au que des dels anys 70 va estar criant en el 
territori i que té hàbitats excel·lents, com són la zona dels embassaments, les zones del Baix Ter, 
penya-segats del Montgrí i el retorn de la qual, pot donar molta repercussió social a una feina de 
servei al territori que està fent amb constància el nostre Consorci. Afegeix que, d‟acord amb els 
estudis que s‟estan elaborant la reintroducció d‟exemplars a través de cries vingudes del nord 
d‟Europa, on és una au molt comuna, pot ajudar a recuperar una altra d‟aquest tipus d‟espècies 
emblemàtiques que han estat històricament maltractades. I ja en un altre capítol de greuges 
històrics, el Sr. Camps explica que una altra de les funcions que el Consorci mai podrà deixar de 
banda i que enllaça amb el que acaba de dir sobre l‟àliga pescadora, és el treball que s‟ha de 
mantenir per reclamar que el riu Ter recuperi l‟aigua del seu cabal natural que ha estat espoliat pel 
transvasament continuat a l‟àrea metropolitana de Barcelona. Afegeix que aquesta denúncia s‟ha 
de fer davant de tota la societat de Catalunya per tal de donar rellevància l‟històric maltractament 
del que ha estat objecte tota la conca del Ter ja que moltes vegades s‟ha extret més aigua de la 
conca de la que seria mediambientalment necessari, correcte i assenyat. Posar això de manifest és 
una obligació dels ajuntaments i el compromís per una més acurada gestió de l‟aigua a Catalunya 
és un dels objectius de futur principals del Consorci . 
 
Finalment el President del consorci assenyala la funció permanent que han fet arribar els 
ajuntaments al Consorci indicant l‟enorme potencialitat que suposa la Ruta del Ter en la seva 
funció d‟autèntic aparador  a l‟hora d‟ensenyar el riu a tota la ciutadania al mateix temps que actua 
com a eina bàsica de desenvolupament econòmic. Tots aquests aspectes, a parer del Sr. Camps, 
són els que s‟han de tenir presents en el futur del Consorci en la seva funció sempre renovada 
d‟atenció a les tasques que la conca precisa per satisfer les necessitats dels ciutadans que 
s‟expressen a través de  llurs respectius ajuntaments. Clou la seva intervenció agraint la presència 
del senyor Joan Compte, gerent d‟Aigües Ter-Llobregat, del senyor Àlex Rocas, que és delegat de 
l‟Agència Catalana de l‟Aigua a Girona, del senyor Lucas Moragas agraint-li així mateix la magnífica 
exposició sobre els sistemes de sanejament i finalment, agrair novament l‟acollida que ha brindat 
l‟ajuntament de Masies de Voltregà,  així com a tots els assistents per la seva presència i 
participació a l‟Assemblea que s‟acaba de celebrar.  
 
Atès que no es produeix cap altra intervenció i 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 


