
ACTA DE L’ASSEMBLEA GENERAL DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/12 
Caràcter: Ordinari 
Data: 19 desembre de 2012 
Horari:. De 19:10 a les 20:15 del vespre.  
Lloc: Ajuntament de Ripoll, 17500 Ripoll 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Pere Lluís Garcia i Palou 
Ajuntament de Bordils: Sr. Jordi Barrera i Coll 
Ajuntament de Campelles: Sr. Joan Dordas i Riu 
Ajuntament de Camprodon: Sr. Esteve Pujol i Badà (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Cervià de Ter: Sr. Héctor Ugalde i Rojo 
Ajuntament de Girona: Sr. Jordi Fàbrega i Vilà (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Gualta: Sra. Núria Casadellà i Puigvert (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Gurb:  Sr. Joaquim Espona i Justo (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Jafre: Sr. Joan Bonay Rocas (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de la Tallada d’Empordà: Sr. Josep Ferrer i Vilavella (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de les Llosses: Sr. Josep Llimós i Camprubí 
Ajuntament de les Masies de Roda: Sr. Jaume Riera Mercades 
Ajuntament de les Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Llanars: Sr. Esteve Costa i Sala 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix  
Ajuntament de Molló: Sr. Josep Coma i Guitart (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament d’Orís: Sr. Arnau Basco i Cirera (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Jordi Munell i Garcia 
Ajuntament de Roda de Ter: Sr. Roger Corominas i Berloso (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Salt: Sra. Rosa Pórtulas i Viladomat (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sarrià de Ter: Sr. Roger Torrent i Ramió (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Setcases: Sr. Jaume Pujol i Moret 
Ajuntament de St. Hilari Sacalm: Sr. Robert Fauria Danés (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses: Sr. Enric Palau i Homs 
Ajuntament de Sant Julià de Ramis: Sr. Pere Pujolràs i Feixas 
Ajuntament de Serra de Daró: Sr. Jordi Molinas Cufí (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Tavèrnoles: Sr. Carles Banús i Puigivila (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Torelló: Sr. Lluís Sabatés i Padrós  
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sr. Genís Dalmau i Burgués 
Ajuntament d’Ullà: Sr. Miquel Viel Camps (mitjançant delegació de vot) 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Vic: Sr. Josep Rafús i Isern 
Ajuntament de Vilanova de Sau: Sra. Ivette Font i Font   
Ajuntament de Vilallonga de Ter: Sra. Mònica Bonsoms i Pastoret (mitjançant delegació de 
vot) 
Consell Comarcal d’Osona: Sra. Mercè Puntí i Sañé i Sr. Salvador Baroy Sánchez(mitjançant 
delegació de vot tots dos) 



Consell Comarcal de la Selva: Sr. Moisès Garcia i Milans i Sr. Eduard Adrobau i Ros (mitjançant 
delegació de vot tots dos) 
Consell Comarcal del Baix Empordà: Sr. Josep López i Ruiz  
Consell Comarcal del Ripollès: Sr. Miquel Rovira i Comas (mitjançant delegació de vot) 
 
Secretària : Sra. Maria Victòria Colom i Canal 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
 
També assisteixen a la sessió, en qualitat d’oients, el senyor Martí Pujals, en representació de la 
Diputació de Girona, el Sr. Salvador Sosa en representació de l’Agència Catalana de l’Aigua, El Sr. 
David Bosch, en representació d’AGBAR i el Sr. Ramon Vidal, per part de la Secretaria de la 
Delegació Territorial del Govern a la Catalunya Central. 
 
Són presents també a l’assemblea els tècnics del Consorci: Ponç Feliu, gerent; Dolors Roset, 
directora de projectes; Lídia Traveria, responsable de comunicació, Estel Sleep Ronquillo, tècnica 
de Turisme i Anna Serra, administrativa. 
 
No assisteixen a l’assemblea, sense que consti delegació, els representants dels membres del 
Consorci següents Ajuntaments: Amer, Anglès, Campdevànol, Cellera de Ter, Celrà, Colomers, 
Flaçà, Foixà, Fontanilles, Pardines, Queralbs, Ribes de Freser, St. Bartomeu del Grau, Sant Gregori, 
Sant Joan de Mollet, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Llor i Bonmatí, Sant Pau de Seguries, Sant 
Quirze de Besora, Santa Maria de Corcó, Susqueda, Tavertet, Ultramort i Consell Comarcal del 
Gironès. 
 
Ordre del dia 

 
1- Benvinguda 
2- Aprovació de l’Acta de la sessió anterior (11 d’octubre de 2011) 
3- Aprovació del Compte General de 2011 
4- Aprovació del Pressupost i Plantilla de 2013 
5- Acord de renúncia i admissió de nous membres 
6- Donar compte d’acords adoptats pel Consell de Govern i resolucions de presidència 
7- Informe de Gestió 
8- Mocions o temes per urgència 
9- Precs i preguntes 
 
 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- BENVINGUDA 
L’inici de la sessió ordinària de l’assembla del Consorci Alba-Ter s’encapçala per les paraules de 
l’alcalde de l’Ajuntament de Ripoll i president del Consorci Alba-Ter, Sr, Jordi Munell que, en la 
seva qualitat d’amfitrió de la trobada, s’encarrega de donar la benvinguda a tots els assistents a 
l’acte.  

 
Bona tarda, alcaldes, alcaldesses, regidors, regidores. És un honor, és una satisfacció, és un motiu 
d’orgull que la Vila de Ripoll aculli aquesta Assemblea, us donem i us dono particularment la 
benvinguda. 



 
Anem a començar aquesta Assemblea General del 2012 del Consorci del Ter. 
 
La Sra. Maria Victòria Colom i Canal, secretària del Consorci Alba-Ter, diu que s’ha de fer la 
constitució efectiva de l’Assemblea general del Consorci Alba-Ter. A aquest efecte, la Sra. 
Secretària 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 40 (19 
assistents i 21 delegacions de vot), però amb dret a vot 19 assistents i 18 delegacions. 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 (52) actuals, 
es considera vàlidament constituïda l’Assemblea General del Consorci Alba-Ter amb 37 membres 
amb dret a vot, per la qual cosa es pot donar inici a la sessió. Així ho declara la secretària de 
l’ens, un cop constatades les dades efectives d’assistència. 
 
 
 
2.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (11 d’octubre de 2011) 
 
El sr. Jordi Munell proposa a l’Assemblea General del Consorci l’aprovació de l’acta de la sessió de 
dia 11 d’octubre de 2011. A aquest efecte el president recorda que l’acta s’ha enviat per correu 
electrònic a tots els tots els representants que constitueixen el Consorci.  
 
Posada a votació el contingut de l’acta s’aprova per unanimitat. 
 
3.- APROVACIÓ DELS COMPTES GENERALS DE 2011 
 
Seguidament el sr. Jordi Munell dóna la paraula el sr. Pere Prat, vicepresident i responsable 
d’hisenda del Consorci Alba-Ter, el qual exposa que, tal i com marquen els estatuts del Consorci 
Alba-Ter, anualment hi ha d’haver  l’aprovació dels comptes generals de l’exercici passat; en 
aquest cas l’any 2011. 
 
A continuació esmenta que, primer de tot els tràmits burocràtics, administratius. El 13 de setembre 
de 2012 l’interventor va informar favorablement del compte general del 2011 i després seguint la 
burocràcia que ens diu la llei d’hisendes locals va ser dictaminat per la comissió especial de 
comptes favorablement el dia 19 de setembre de 2012. Com que va estar 15 dies, més 8 dies, en 
exposició pública i no es va presentar cap al·legació. 
 
El balanç de situació tant d’actiu com de passiu del Consorci Alba-Ter és d’1.774.191,59. La 
liquidació del pressupost va ser un resultat ajustat favorable de 8.729,57, això vol dir que vam ser 
capaços l’any 2011 de gestionar més ingressos que no pas despeses per aquesta diferència de 
8.729 vam poder cobrir les despeses comptablement que van sortir. Tenim uns drets pendents de 
cobrament de 873.000 euros en data 31 de desembre del 2011, i unes obligacions pendents de 
pagament de 141.319,08. El romanent de tresoreria va ser negatiu per menys 10.339,56 euros. 
Aquest romanent de tresoreria en negatiu, ara quan us presentem el pressupost allà queda molt 
clar que les diferències del pressupost d’ingressos i despeses de l’any 2013 cobreixen aquest saldo 
negatiu de 10.339,56. Els drets reconeguts de la liquidació del pressupost del 2011, els drets van 
pujar a 910.208,43 i les obligacions reconegudes 509.984,82 euros, en data 31 de desembre del 
2011. Va comptar amb l’informe positiu d’intervenció, va passar per les exposicions públiques i per 



la comissió especial de comptes que és el Consell de Govern, del mes de setembre, i ara 
presentem a la vostra aprovació per remetre a la sindicatura de comptes tal com ens obliga la llei. 
 
La proposta que  es sotmet a consideració i aprovació de l’Assemblea general és la següent: 
 
 
 
“En data 13 de setembre de 2012, l’Interventor va informar favorablement el Compte General 
2011, 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 19 de setembre de 2012, 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. 186, de 26 de setembre de 
2012  i al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona amb número de registre 022012021862, de 
28 de setembre de 2012 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 2011, 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 1.774.191,59 Euros. 

- Compte de Resultats: en tancar l’exercici dóna un estalvi de 558.120,73 euros. 



- Liquidació del Pressupost: en tancar l’exercici dóna uns drets pendents de cobrament de 
868.064,77 Euros, unes obligacions pendents de pagament de 155.169,13 Euros i un 
resultat pressupostari ajustat de 8.729,57 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 
873.472,20 Euros i obligacions pendents de pagament de 148.319,08 Euros. 

- Estat de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna unes existències de 11.033,67 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 11.908.514,63 Euros. 

- Estat de Romanent de Tresoreria: en tancar l’exercici dóna un romanent de tresoreria per a 
despeses generals de -10.339,56 Euros i un romanent de tresoreria afectat a despeses amb 
finançament afectat de 734.268,87 Euros. 

- Estat de situació i moviment d’operacions no pressupostàries de Tresoreria: en tancar 
l’exercici dóna un saldo pendent de pagament de 10.933,87 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 966.522,66 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 2011.” 

 
Acabada la lectura de la proposta per part del Sr. Prat, el president demana a l’assemblea si hi ha 
alguna qüestió a aclarir respecte a la mateixa. Atès que no es produeix cap intervenció, 
seguidament es posa la proposta a votació. I queda aprovat per unanimitat. 
 
 
4.- APROVACIÓ DEL PRESSUPOST I PLANTILLA 2013 
 
Dintre d’aquest punt el Sr. Prat, comenta que el 2013, com ja saben els ajuntaments, el món local, 
les institucions públiques en general estem passant certes dificultats i això també queda reflectit 
en els nostres pressupostos, en el nostre dia a dia. 
 
Primer de tot, el lògic és començar a explicar el pressupost en números, però primer hem de 
proposar a l’Assemblea la seva confiança, el seu valor positiu, per canviar una mica l’estructura 
que té el Consorci, que tenen els Consorcis. Jo crec que el que avui us proposem molts consorcis 
també ho estan portant a terme aquests dies. Us proposem canviar l’estructura actual que teníem 
ara, d’una estructura fixe de plantilla de personal per una estructura més flexible, en el qual cada 
cop que hi hagin projectes els puguem realitzar, per dir-ho d’alguna manera, a través de capítol 2, 
o sigui, contractant responsables tècnics ja sigui a títol individual o d’un despatx perquè duguin a 
terme aquests projectes que pugin haver concedit. Perquè es fa? Per dos motius. El primer motiu 
jo crec que els consorcis una de les febleses que han tingut sempre, és que la majoria de 
consorcis el seu finançament més important venia de projectes, subvencions. Aquests era un risc 
una mica elevat perquè quan les coses anaven bé sempre sortia un projecte o altre, sempre queia 
una subvenció o una altra, però ara, tot aquest apartat de subvencions és molt més difícil i costa 
més. El que passa és que molts consorcis, com el Consorci Alba-Ter, al tenir una estructura fixe de 
personal, podíem tenir aquestes dificultats. Crec que és un tema de reflexió, aquesta feblesa de no 



tenir assegurat el seu finançament. Un altre interrogant que tenim en aquests moments és que 
tenim un avantprojecte de llei que modifica la llei de bases de règim local que segons darreres 
informacions com a màxim l’executiva del govern central la vol aprovar abans que s’acabi el mes 
de gener i que entri en vigor el mes d’agost, en el qual el paper que dóna als consorcis és un 
paper diguéssim molt diferent del que hi ha ara. Concretament, el paper que donen als Consorcis 
és que han d’estar adherits en un ajuntament. Jo crec que en aquest cas quan s’aprovi la llei 
definitivament haurem de mirar com queda regulat, però crec que l’ajuntament més gran que 
tenim dels nostres ens consorciats, és Girona. Doncs, hi ha la possibilitat que el Consorci depengui 
de l’Ajuntament de Girona amb els recursos que tingui i els recursos econòmics que pugui aportar 
conjuntament amb tots nosaltres. També hi ha una altra situació i és que els membres que 
estiguem consorciats si tenim dificultats econòmiques amb els nostres ajuntaments potser tindrem 
difícil de voler pertànyer al Consorci. Però repeteixo, són grans interrogants d’un avantprojecte del 
govern central del Partit Popular que està decidit a portar-ho.  
 
Per tant, al no tenir el finançament del Consorci assegurat i aquests interrogants sobre els nous 
papers dels consorcis, fa que ens plantegem què hem de fer i què no podem fer. Hem passat dos 
anys intentant tirar endavant. Crec que hem fet una feina bastant important, sobretot amb el 
personal que ha estat al Consorci, que ha treballat molt, tot i que aquest 2011 hem tancat en 
negatiu. Hi ha moltes possibilitats amb l’anàlisi que hem fet de previsió de tancament d’aquest 
2012, que també puguem tancar en negatiu. Això lògicament fa que nosaltres dèiem de repensar 
de cara al futur del Consorci. Nosaltres creiem que té futur, no en tinc cap dubte, no sabem si serà 
com ara o una mica diferent. I la prova és que hem continuat demanant projectes i demanant 
propostes als ajuntaments. Aquestes darreres setmanes els ajuntaments han rebut una carta on 
s’oferia el tema de les neteges de riu. Això em fa assegurar que el Consorci té futur.  
 
Per això fem la proposta d’amortitzar una plaça de personal que és la directora de projectes  i 
després una AODL que teníem i que acabava la seva relació contractual a final d’aquest any 2012, 
doncs que tampoc ens han donat les subvencions de l’AODL, perquè nosaltres també teníem 
dificultats de poder assumir la part nostra de finançament. I després la figura de gerència que 
tenim en plantilla que estudiarem una vegada sabem com queden els consorcis, la possibilitat si 
continua en plantilla o busquem alguna altra manera de relació contractual en el qual pugui fer 
aquesta funció de gerència. També teníem una tècnica de desenvolupament territorial que tenim 
al programa LIFE, que l’estem acabant i que el volem acabar, i quan s’acabi aquest programa 
també farem l’amortització d’aquesta plaça. I el que quedaria com a plantilla més estructural del 
Consorci perquè ho necessitarem, és la plaça d’administrativa que reduiríem la seva dedicació. 
Passaria a una dedicació del 80% de la seva jornada laboral. I després la plaça de comunicació 
que és una plaça segons la relació de llocs de treball que és al 50%, d’aquest 50% hi hauria una 
dedicació del 80%. El motiu és per mantenir la comunicació del Consorci Alba-Ter i també perquè 
en aquests moments seria la persona conservadora, que donaria un cop de mà a gerència sobre la 
Ruta del Ter, que és dels projectes importants que ha fet el Consorci i som els propietaris 
d’aquesta Ruta conjuntament amb els ajuntaments que formen part d’aquesta ruta. 
 
En resum, el que proposem a l’assemblea és de fer aquest canvi d’estructura fixa, per una 
estructura més flexible, més lligada a projectes. També es pot dir que els projectes s’han de 
preparar, però jo crec que sense cap mena de dubtes, hi ha d’haver la generositat dels 
ajuntaments que tenen capacitat tècnica per ajudar conjuntament amb gerència, d’ajudar a 
preparar aquests projectes per fer la petició. Un cop s’ha fet la petició d’aquests projectes i 
l’administració corresponent n’hagi donat el vist-i-plau, després és quan entraríem a contractar a 
través de capítol II o a través de capítol I per obres i serveis mentre duri aquest treball, i així 
lògicament, aquest risc que pot representar tenir una estructura fixa, crec que queda molt 
minimitzat. Repeteixo, és una proposta que fem de continuïtat del Consorci, lògicament els temps 
estan canviant, ho hem vist amb els nostres ajuntaments, en les nostres vides privades també 



veiem que les coses han canviat, i el que fem és preparar-nos de cara a aquest present més 
immediat i d’aquest futur, però tenint en compte que aquest present o aquest futur potser d’aquí 
un any, doncs en l’Assemblea, haurem de fer una altra proposta perquè hi haurà una llei que ens 
farà modificar el funcionament que ha de tenir el Consorci. Podem ser pessimistes o optimistes. Jo 
sóc una persona optimista de sempre. És una proposta que hem parlat amb tot el personal, i vull 
aprofitar per agrair al personal el treball que han fet. No és agradable haver d’amortitzar places, 
no és agradable de dir a la gent que malauradament la relació laboral arriba a la seva fi, però crec 
que tenim una plantilla que s’estima el Consorci Alba-Ter, i hem parlat individualment amb totes 
les persones, i per això és el que he proposat amb el Consell de Govern, la proposta que la 
presenten conjuntament des de gerència, però sobretot des de presidència, que és l’òrgan a qui 
correspon fer aquesta proposta al Consell de Govern, i del Consell de Govern presentar-la amb tots 
vostès aquí a l’Assemblea. 
 
Són moments difícils, però també són moments d’esperances. Jo crec que el Consorci sense cap 
tipus de dubtes té futur, amb l’informe de gerència, en un punt que ve més enrere, ens explicaran 
aquest futur que podem tenir. Hi ha interrogants, sí, però als nostres ajuntaments també hi ha 
interrogants, a les nostres vides privades també hi ha molts interrogants, a l’empresa privada hi ha 
molts interrogants, i el que fem nosaltres és situar-nos en aquests moments difícils de tirar 
endavant. 
 
Fet això, lògicament, hem preparat el pressupost. Un pressupost que l’estat d’ingressos puja a 
218.612,01 i pel que fa despeses puja a 208.272,45. Si comencem a analitzar les despeses podem 
veure que la partida de personal representa un 53,06% i el capítol II de béns i serveis 
pràcticament el 46,77%, tenim 200 euros per despeses financeres que hi pugui haver i en 
despeses corrents tenim una partida oberta de 150. Ajustos que hem fet, a destacar potser, amb 
les despeses, és dir que la seu administrativa que està ubicada a Manlleu, doncs aquesta seu, ara 
el lloguer se’n farà càrrec l’Ajuntament de Manlleu. Pel que fa l’apartat d’ingressos, i aquí també 
demostra el bon treball que s’ha fet bàsicament des de gerència acompanyat pels membres del 
Consell de Govern, en què podem dir que d’aquests 218.000 euros, el 36,87%, 80.611 euros ens 
venen de finançament d’empreses privades. Això és un tema que vam estar treballant i ens vam 
marcar com a objectiu. És un compromís força segur, tenint també en compte el moment que 
estan passant les empreses privades. L’aportació que fem els ajuntaments representa un 32,48% 
que són 71.000 euros i les altres administracions públiques, Diputació de Girona, Generalitat de 
Catalunya, Diputació de Barcelona, venen a representar un 26,07%. I després hi ha un 4,57%, 
que són 10.000 euros, que és la part del fons de cooperació local de Catalunya, que molts 
ajuntaments destinen al finançament del Consorci Alba-Ter.  
 
La diferència entre els 208.000 euros i els 218.000 euros són aquests 10.000 euros negatius que 
he explicat abans de la liquidació del pressupost 2011.  
 
Aquí també dins dels pressupostos, també s’aprova la plantilla que quedaria amb la figura d’un 
gerent amb un 40% de dedicació, són 2-3 dies de dedicació al Consorci, creiem nosaltres que amb 
aquest temps amb la feina que hi haurà és una dedicació que pot tirar endavant. Després la 
directora de projectes s’amortitza la seva plaça a partir del mes de març. L’administrativa hi haurà 
una dedicació del 80% de la seva jornada laboral. La tècnica de desenvolupament territorial un 
60% de dedicació, això vol dir mentre s’acabi el projecte Life que si no hi ha res de nou s’acabarà 
el maig, juny, juliol. I el personal laboral també és el tema de la persona que porta comunicació 
que tindrà un 80% de la seva dedicació d’una plaça que és del 50%.  
 
Fem aquesta proposta que lògicament no ens hagués agradat. Si d’aquí un any haguéssim de 
prendre aquesta decisió potser seria molt més complicat econòmicament i potser ens pertocaria a 
demanar a tots els ajuntaments de fer una derrama per fer la liquidació.  



 
Quedo obert si hi ha algun aclariment, alguna proposta, alguna millora, vostès tenen la paraula. 
 
Agafa la paraula el Sr. Jordi Munell, que comenta que si miren el fulletó que han pogut agafar aquí 
a l’entrada que és del 2011, podríem veure com els recursos d’ingressos del Consorci, la 
importància que tenien, per exemple, recursos europeus. I si us hi fixeu amb el pressupost 2013 
d’ingressos per recursos europeus n’hi ha 0. El 2013 és un any, els projectes europeus que són per 
quadriennis. El 2013 és un any que s’acaben els projectes com el LIFE que estem executant, i que 
els propers projectes no comencen fins el següent quadrienni. Per tant, s’han presentat, el 2013 
els aprovaran, però per executar a partir del 2014. És a dir que aquests recursos, com després 
amb l’informe de gerència podran comprovar. És a dir s’han fet esforços per presentar-nos gaire 
bé a tots aquells possibles programes tant a nivell estatal com europeu que han sortit. El que 
passa és que a l’hora de tancar pressupost, aquestes resolucions encara no hi són. Les resolucions 
es produiran al llarg de l’any vinent. Per tant, a l’hora de tancar el pressupost s’ha de fer 
realísticament, encara que a ningú li agrada haver d’afectar el personal. També una altra 
consideració, el Sr. Prat n’ha fet esment, també si comparem, el percentatge que suposava el 
2011 les aportacions d’empreses privades amb el percentatge que suposa les aportacions 
d’empreses privades pel 2013, doncs, s’ha incrementat notablement. És a dir, que hem fet un 
esforç durant tot l’any, des del Consell de Govern i des de la gerència especialment, per intentar 
que les empreses al llarg de l’eix del Ter tenen la seva activitat principal, també fer-les partíceps 
d’aquesta sensibilitat i aquestes accions de promoció d’aquest nostre patrimoni al voltant del riu 
Ter. Aquest esforç s’ha assolit, però no suficientment  en quantia, per poder mantenir un nivell 
d’ingressos superior que no ens hagués vist obligats a presentar aquesta proposta, diguem-li 
operació acordió, per garantir la supervivència del Consorci i l’esperança que la resolució de tots 
aquests programes que ens hem presentat sigui positiva, cas en el qual el Consorci es tornaria a 
dotar de l’estructura necessària per a la seva execució en benefici de tots els ens consorciats.  
 
 
Les propostes que es sotmeten 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: 
 
“PRESSUPOST DEL CONSORCI ALBA-TER PER A L'ANY 2013 

 
 
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: 
 
El President i l’interventor del Consorci Alba-Ter han format el pressupost d’ingressos per a 
l’exercici de l’any 2013 per un import de 218.612,01  Euros i el pressupost de despeses per un 
import de 208.272,45 euros. Aquesta diferència de 10.339,56 euros corresponen al romanent 
líquid de tresoreria negatiu de la liquidació de l’exercici 2011, en compliment del que determina 
l’article 193 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 març,  pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes locals, 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 d’ingressos del Consorci Alba- Ter per a l’exercici de 
l’any 2013 per un import de 218.612,01  Euros i el pressupost de despeses per un import de 
208.272,45 euros amb el detall per capítols que tot seguit s’especifica: 
 
 
PRESSUPOST GENERAL PER A L'EXERCICI 2013 
 
 

A) ESTAT D'INGRESSOS  

  Euros 

   

Cap. IV Transferències corrents 218.611,01 

Cap. V Ingressos patrimonials 1,00 

   

TOTAL  218.612,01 
 
   

B) ESTAT DE DESPESES  

  Euros 

Capítol I Personal 110.515,29 

Capítol II Béns corrents i serveis 97.407,16 

Capítol III Despeses financeres 200,00 

Capítol IV Transferències corrents 150,00 

   



TOTAL  208.272,45 
 
 
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 2013, PER PROGRAMES: 
 

Pro. Eco. Descripció Crèdits inicials 

920 11000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL 5.870,93 

920 11001 RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL 10.676,05 

920 13000 RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX 2.218,10 

920 13002 ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL I INDEMINTZACIONS 30.304,86 

920 13100 RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL TEMPORAL 42.301,29 

920 16000 QUOTES SEGURETAT SOCIAL 19.144,06 

920 20200 LLOGUER OFICINES CONSORCI 3.395,40 

920 22000 MATERIAL OFICINA 3.750,00 

920 22001 PUBLICACIONS I SUBSCRIPCIONS 700,00 

920 22200 COMUNICACIONS TELEFÒNIQUES 1.800,00 

920 22201 COMUNICACIONS POSTALS 1.600,00 

920 22400 ASSEGURANCES 1.900,00 

920 22601 DESPESES PROTOCOLÀRIES I DE REPRESENTACIÓ 500,00 

920 22602 PUBLICITAT I PROPAGANDA 1.800,00 

920 22604 DESPESES JURÍDIQUES I ECONÒMIQUES 6.311,76 

920 22610 DESPESES DE GESTORIA 2.600,00 

920 22706 ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS 1.000,00 

920 23000 DIETES ORGANS DE GOVERN 650,00 

920 23020 DIETES PERSONAL NO DIRECTIU 300,00 

920 23110 DESPLAÇAMENTS PERSONAL DIRECTIU 2.400,00 

920 23120 DESPLAÇAMENTS PERSONAL NO DIRECTIU 1.900,00 

920 35900 DESPESES FINANCERES 200,00 

920 48900 QUOTA XARXA DE CUSTÒDIA DEL TERRITORI 150,00 

920C 22699 DESPESES DIVERSES CLUSTER DEL TER 6.200,00 

920P 22699 APORTACIÓ CONCURS FOTOGRAFIA NATURALISTA 450,00 

172 22799 MILLORA I MANTENIMENT LLERES 16.500,00 

172L 22699 DESPESES LIFE PENDENT 39.650,00 

172R 21000 MANTENIMENT I CONSERVACIÓ RUTA DEL TER 4.000,00 

  TOTAL 208.272,45 

 
PRESSUPOST D’INGRESSOS EXERCICI 2013: 
 

Eco. Descripció 2013 

45000 FONS DE COOPERACIÓ LOCAL CATALUNYA 10.000,00 

45080 GENERALITAT CLUSTER DEL TER 19.500,00 

46100 DIPUTACIÓ DE BARCELONA 10.000,00 

46101 DIPUTACIÓ DE GIRONA 10.000,00 

46200 APORTACIONS ENS ADHERITS 71.000,00 



46207 DIPUTACIÓ DE GIRONA LIFE+ 17.500,00 

47000 

AIGÜES DE GIRONA, SALT I SARRIÀ DE TER - RUTA DEL 

TER- 12.000,00 

47004 AGBAR 10.000,00 

47005 PRODAISA 2.000,00 

47007 ENDESA 18.000,00 

47009 FONTER 2.000,00 

48000 FUNDACIÓN BIODIVERSIDAD 36.611,01 

52000 INTERESSOS DE DIPÒSITS 1,00 

 TOTAL 218.612,01 

 
 
PLANTILLA DE PERSONAL AL SERVEI DEL CONSORCI ALBA-TER, ANY 2013: 
 
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 2/2003, 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. 
 
L’any 2010 la situació econòmica d’aquest Consorci va començar, i s’ha prorrogat durant el 2011 i 
2012, a ser molt negativa, ja que una gran part dels ingressos que s’obtenien provenien de 
subvencions i ajudes per part d’institucions públiques, les quals han estat inexistents o molt més 
escasses. Les xifres del Balanç de situació d’aquests exercicis registra aquesta evolució i 
concretament la liquidació del pressupost de 2011 del Consorci pel que fa al romanent líquid de 
tresoreria que és d’una xifra negativa de 10.339,56 €.Els estats comptables doncs acrediten i 
quantifiquen els problemes econòmics d’aquest ens. D’altra banda la minva d’ingressos comporta 



també una reducció de l’activitat consistent en actuacions finançades amb aportacions i 
subvencions majoritàriament públiques. 
  
Aquesta situació econòmica aboca necessàriament, entre altres mesures per a fer-hi front,  a 
efectuar ajustos en matèria de personal com la no renovació de contractes que fineixen i en 
aquest ordre de coses es considera necessari per les  raons exposades l’amortització de la plaça de 
Directora de Projectes.  
 
Per aquest motiu i en exercici d’allò previst al capítol V, en concret dels Articles 21 apartat c)  
respecte de les atribucions de gerència i 13 apartat l) de les atribucions del Consell de Govern), el 
President i el Gerent han  formulat  la proposta d’acomiadament per causes objectives  de 
naturalesa econòmica condicionada a la prèvia amortització de la plaça de direcció de projectes de 
la plantilla per a l’any 2013 del Consorci Alba-Ter, i amb efectes del 28 de febrer de 2013, data per 
considerar ultimats els projectes que estan finalitzant. 
 
En justificació també de les dificultats econòmiques del moment, i les previsions de menors 
ingressos pel 2013, i havent-ne parlant anteriorment el President del Consorci, el Vice-President 
1er (representant polític delegat de les qüestions administratives i econòmiques) i el Gerent, es va 
traslladar en data 17 de desembre la proposta als treballadors del Consorci, manifestant-hi 
conformitat, de modificació de la plantilla actual que comporta  també reducció de la dedicació en 
la resta de places en els percentatges que per a cadascuna es recull.  
 
Per tot l’exposat, es proposa a l’Assemblea els següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la plantilla de personal del Consorci Alba-Ter per a l’exercici pressupostari de 
l’any 2013, 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 amb les 
modificacions de dedicació i amortització que es recullen tal com segueix: 

 

N. Denominació Grup Plaça 

  

 Observacions 

Vacant 

 

  PERSONAL EVENTUAL         

1 Gerent A1 1 0 40% dedicació 

  PERSONAL LABORAL FIX         

2 Directora de projectes A1 1 

  
Amortització a 

efectes 
28/02/2013 

  

0 

  PERSON.LABOR.TEMPORAL         

3 Administrativa C1 1 

  

80% dedicació 0 

4 Tecnic desenvolupament territorial A2 1 

  

60% dedicació 0 

5 Comunicació (25 hores setmanals) A2 1 

  

80% dedicació 0 

 
 



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. 
 
Tercer.- Delegar al Consell de Govern l’ampliació de la dedicació assignada a les places objecte de 
reducció si es produeixen majors ingressos sobre els previstos per actuacions que comportin una 
major dedicació del personal.” 
 
Posades a votació, les dues propostes s’aproven per unanimitat. 
 
 
 
5.- ACORD DE RENÚNICA I ADMISSIÓ DE NOUS MEMBRES. 
 
La secretària del Consorci Alba-Ter, Sra. Mª Victòria Colom, llegeix a continuació la proposta 

següent: 
 
“L’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau, en la sessió celebrada pel Ple municipal el dia 11 de 
gener de 2012, 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” . 
 
Els ajuntaments de Campelles, Molló, Orís, Pardines i Tavertet 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 Els ajuntaments de Campelles, Molló, Orís, Pardines i Tavertet, 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 per l’ajuntament de Sant Vicenç de Torrelló 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 Bartomeu del Grau 
com a membre del Consorci Alba-Ter, d’acord amb el que va aprovar el seu Ple municipal en 
sessió celebrada el dia 11 de gener de 2012 i tenint en compte que, tal com determina l’art. 34 



dels estatuts del Consorci Alba-Ter, l’Ajuntament de Sant Bartomeu del Grau es troba al corrent 
dels compromisos adoptats amb el Consorci amb anterioritat  a la data d’aprovació de l’acord. 
 
Segon.- Admetre com a nous membres del Consorci Alba-Ter els ajuntaments de Campelles, 
Molló, Orís, Pardines i Tavertet. 
 
Tercer.- Aprovar l’admissió com a nou membre del Consorci Alba-Ter de l’ajuntament de Sant 
Vicenç de Torelló, 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.    
 
Quart.- Notificar aquests acords a l’ajuntament de Sant Bartomeu del Grau. 
 
Cinquè.-Notificar aquests acords als ajuntaments de Campelles, Molló, Orís, Pardines,Tavertet i 
Sant Vicenç de Torelló 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 2013. 
 
Sisé.- Notificar aquests acords a la Direcció General d’Administració Local, Servei de règim Local, 
Via Laietana 26 de Barcelona (08003)” 

 
 
El Sr. Jordi Munell dona la benvinguda a aquestes noves incorporacions, com ha dit la senyora 
secretària, Campelles, Molló, Orís, Pardines, Tavertet i Sant Vicenç de Torelló, i lamentaríem la 
baixa de Sant Bartomeu del Grau. Alguns d’aquests nous incorporats els tenim aquí i aprofitem per 
saludar-los i donar-los la benvinguda.  
 
S’aprova per unanimitat 
 
 
6.- DONAR COMPTE D’ACORDS ADOPTATS PEL CONSELL DE GOVERN I RESOLUCIONS 
DE PRESIDÈNCIA 
 
La sra. secretària llegeix a continuació la proposta següent: 
 
“D’ençà de la última sessió celebrada per l’assemblea general del Consorci Alba-Ter el dia 11 
d’octubre de 2011, han tingut lloc sis sessions del Consell de Govern, i s’han signat noranta-una 
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 següents acords adoptats per resolució de presidència: 
 

 Decret del dia 1 de febrer de 2012: Aprovant la incorporació dels romanents de 
crèdit provinents de l’exercici anterior, al pressupost de 2012, per un import total de 
820.822,87 euros.” 

 
 
Sense que hi hagi intervencions l’Assemblea se’n dóna per assabentada. 
 
7.- INFORME DE GESTIÓ 



 
 
El gerent del Consorci, Sr. Ponç Feliu, explica el que ha fet el Consorci el 2012 a tall de resum i la 
previsió de cara al 2013.  
 
En primer lloc explicar els ajuntaments que formen part del Consorci actualment. Són 57 
municipis, un 94% dels municipis riberencs formen part del Consorci i un 37% que no són 
riberencs, però són de la conca. Això significa pràcticament un 100% dels habitants de la riba del 
riu que els seus municipis formen part del Consorci. Aquest any hem tingut sis altes, Molló, 
Campelles, Pardines, Orís, Sant Vicenç de Torelló i Tavertet i l’única baixa ha estat Sant Bartomeu 
del Grau. També som 5 consells comarcals. Després s’explica com s’estructura el Consorci, amb 
l’Assemblea General amb representants dels diferents consorciats, que d’aquí en deriva el Consell 
de Govern, on hi ha una presidència amb la secretaria i intervenció, i després hi ha l’estructura 
tècnica amb l’àrea administrativa, la de projectes i la de comunicació. 
 
El Consorci es finança com hem vist a través de fons europeus, administracions públiques les quals 
són Generalitat i Diputacions provincials, i a través dels organismes consorciats. També hi ha 
patrocinis i aportacions d’empreses privades.  
 
Es presenten dades globals dels 13 anys del Consorci. El Consorci ha aconseguit mobilitzar 4 
milions d’euros per la conca del Ter, per invertir en el territori, i d’aquests només un 13% han 
aportat els ajuntaments. D’aquests 4 milions, 2,5 han estat directament ajuts i subvencions, i 1,5 
milions són de cofinançament d’aquestes actuacions, dels quals el 35% són dels ens consorciats i 
el 65% restant és a través de diputacions, caixes i altres agents.  
 
Es fa un repàs a les quatre àrees de treball del Consorci: patrimoni natural, patrimoni cultural, 
promoció econòmica i turisme i comunicació i sensibilització. El que es fa és explicar que s’ha fet 
durant el 2012 en cada una d’aquestes àrees  i s’insisteix en la idea que s’ha anat a visitar moltes 
empreses privades per aconseguir cofinançament, també s’han establert contactes amb entitats 
naturalistes i s’ha mantingut el contacte amb les administracions i institucions.  
 
En l’àrea de patrimoni natural es destaca el projecte LIFE + natura que afecta el tram mig i baix 
del riu i es fa un repàs de les tasques que s’han dut a terme el 2012 com la millora de boscos de 
ribera, control d’espècies invasores, s’han creat basses d’inundació temporal, s’han fet 
reforestacions i paral·lelament s’està fent la senyalització de diferents punts. També dins d’aquest 
projecte, en comunicació i sensibilització, ha itinerat l’exposició BiodiversiTER amb 56 visites 
guiades, hi ha un nou fulletó, s’han editat fulletons semestrals. També s’han realitzat comissions 
executives, entre altres. Des de l’àrea de patrimoni natural també s’han fet dues actuacions més, 
neteja de lleres i control de budleia a l’Alt Ter a través de la Diputació de Girona, i a través 
d’ENDESA s’han aconseguit 30.000 euros per invertir en la millora de boscos de ribera. 
 
Pel que fa al projecte Interreg que aquest any finalitza, s’han fet un seguit d’accions, com el joc de 
cartes de les 7 famílies vinculant els rius Ter i Tech, s’ha editat un llibre  “El transvasament del riu 
Ter. Passat, present i futur d’una realitat incòmoda”, s’ha posat en marxa la web de les rutes dels 
afluents (Gurri i Freser) i la seva imatge, hi ha previst un nou fulletó de la Ruta del Ter i la 
campanya “Viu el riu” a Ripoll, un itinerari urbà. S’han fet diferents actuacions aquest 2012 també, 
es promou la ruta de les centrals hidroelèctriques a Ribes de Freser i Queralbs, s’ha netejat un 
tram del rec del Molí  de Pals a Gualta, s’està adequant un itinerari de descoberta a l’Illa de Canet 
a la Tallada, s’ha fet manteniment i senyalització de la Ruta de Ter i s’ha fet la senyalització de la 
Ruta del Freser. A més s’han fet sortides de transferència metodològica entre tots els socis del 
projecte.  
 



En promoció econòmica i turisme, molt vinculat a la Ruta del Ter, s’ha executat la Ruta del Gurri 
que transcorre des de Vic a Roda de Ter i enllaça amb la Ruta del Ter. També s’ha treballat en una 
memòria valorada de millores que es podrien fer a la Ruta del Ter a través de l’empresa Tragsa. És 
un projecte a cost zero, pel futur. També s’ha redactat un projecte de millora d’un punt negre que 
tenim a Camprodon a través del PUOSC. A més s’ha millorat un tram important a Sant Joan de les 
Abadesses, evitant un gual a l’alçada de la colònia Llaudet i un pont penjat de propietat. A través 
d’una ajuda d’AGBAR s’ha fet un inventari de les fonts existents vinculades a la Ruta del Ter, i amb 
aquesta mateixa ajuda es recuperarà una font entre Vilanova de Sau i Susqueda, els propers 
mesos. Des d’aquesta àrea s’han vinculat més empreses a la Ruta del Ter, s’ha assistit a 
workshops i ha estat present als mitjans de comunicació i fires internacionals. Al Facebook hi ha 
més de 5.000 amics i amigues i s’ha gestionat el porta web de la Ruta del Ter. 
 
Des de l’àrea de comunicació i sensibilització s’ha editat el butlletí InfoTer amb una periodicitat 
mensual, ara potser serà bimensual. S’ha editat la memòria del 2011 i s’ha continuat treballant 
amb el préstec a les escoles del llibre “El tresor del Ter”. Ha arribat ja a 41 escoles des del 2009 
que equival a més de 800 alumnes que l’han llegit. També s’ha renovat el logotip del Consorci i 
s’està fent amb el mateix a la pàgina web corporativa a través de la Diputació de Barcelona amb el 
domini www.consorcidelter.cat. S’han realitzat rodes de premsa, enviat notes de premsa, entre 
d’altres la moció a favor dels cabals del Ter, així com col·laboracions diverses amb entitats i 
institucions, i s’han presentat ponències i xerrades, i participat a taules rodones. També s’ha fet la 
representació institucional del Consorci. 
 
Els projectes presentats i que esperem que tinguin els seus fruïts en anys posteriors. Alguns ja 
s’han resolt com l’ajuda de la Fundación Biodiversidad per finançar una part del LIFE amb 36.000 
euros. A més s’ha fet un projecte d’actuacions de conservació i foment de nous usos en el rec del 
Molí de Pals que s’ha presentat al Ministerio de Medio Ambiente i que estem esperant la resolució. 
Ens hem presentat en un projecte internacional de turisme sostenible que malauradament no ens 
va ser concedit. I també ens hem presentat amb un projecte de creació d’un clúster territorial al 
riu Ter i que ha estat concedit, i que pot ser molt interessant de cara al futur perquè es crearia a 
través d’empreses del tercer sector on es podrà oferir aquest producte de neteges fluvials, 
manteniment de ribes, jardineria, a diferents ajuntaments. A més pot ser una manera molt bona 
de dinamitzar el territori, donar feina a aquestes empreses i poder executar els ajuntaments 
accions de neteja fluvial. D’altra banda, ens vam presentar al Verbio, amb uns socis portuguesos, 
de l’Interreg IV B del Sudoe, que malauradament no va ser concedit. També es va presentar un 
projecte de 9.000 euros que va ser concedit per una estratègia transfronterera de dinamització i 
valorització territorial dels recs històrics. És una subvenció de l’eurodistricte a través de l’espai 
català transfronterer. S’ha presentat un projecte molt interessant que no es resoldrà fins a la 
primavera que és la creació d’una xarxa de territoris mediterranis de l’aigua a l’euroregió Pirineus-
Mediterrània dins la convocatòria que fa l’Euroregió Pirineus-Mediterrània. Estem pendents de 
resolució igual que el projecte LIFE presentat conjuntament amb el Consorci de l’Estany i altres 
membres, consorcis i universitats del territori per la conservació de fauna fluvial d’interès europeu 
en Xarxa Natura 2000 a les conques del riu Ter i al Fluvià i Muga. S’anomena Potamo Fauna.  
 
Finalment podeu veure les empreses i institucions que actualment ens ajuden i recolzen al 
Consorci pels diferents projectes. I crec que val la pena agrair la feina que s’ha estat fent a nivell 
tècnic que en tot moment han estat al peu del canó. Hem intentat fer tota la feina que hem pogut 
aquests mesos i intentarem continuar-la fent.  
 
El Sr. Jordi Munell agafa la paraula, i pregunta als assistents si hi ha alguna persona que vulgui fer 
algun aclariment, alguna consulta, alguna aportació, podria fer-ho en aquests moments. En tot cas 
una aportació del que ha dit el gerent amb el tema del PUOSC. Tots vostès ja saben, els que són 
alcaldes o regidors, que hi ha la convocatòria oberta i per tant actuacions com la que ara fa uns 



mesos va comprometre’s l’Ajuntament de Sant Joan de les Abadesses o algun altre, es poden fer 
per exemple, amb actuacions a la Ruta del Ter. Tenim els avantprojectes fets a través de 
l’empresa Tragsa a cada municipis, per tant, hi hauria aquesta possibilitat, sempre i quan fóssim 
capaços de trobar els cofinançaments. En aquest cas el Consorci també podria demanar la seva 
part com a Consorci i els ajuntaments la resta de part. Per tant, sabeu que l’avantprojecte hi és. 
Això serveix per exemple per presentar-se a aquestes convocatòries. 
 
8.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No n’hi ha cap. 
 
 
 
 
9.- PRECS I PREGUNTES 
 
ALCALDE DE LLANARS, ESTEVE COSTA: 
 
 
En primer lloc, us voldria felicitar per la prudència a ajustar el pressupost a la realitat que vivim. 
Felicitar també per la gestió que heu portat. En aquest moment volia demanar que ens ajudeu una 
mica més, no tan econòmicament, sinó de cara a l’administració superior perquè molts 
ajuntaments tenim la sensació que l’ACA ens ha oblidat. El president n’és conscient que hem tingut 
reunions amb ells, tant amb el conseller com amb l’ACA, per resoldre temes que són cabdals per 
nosaltres, d’obres que fa tres anys que duren, que no som només un únic municipi, sinó uns 
quants municipis consorciats que ens afecten. Ens ha agafat en aquesta fallida de l’ACA. Voldria 
aprofitar per demanar d’ajudar-nos a fer pressió i força perquè s’acabin aquestes actuacions que 
ens causen uns impactes al riu bastant importants. 
 
Una altra de les qüestions és que demanàveu que vosaltres podíeu ser l’ens executor de les 
actuacions que s’hagin de fer. Hi estic completament d’acord, però sigueu conscients que els 
ajuntaments podem aportar-hi poc en aquestes situacions. Entenc que l’administració que ho 
hauria de fer no ho fa, nosaltres no tenim tècnics per fer-ho per això estem en aquest Consorci, 
però tingueu en compte sobretot que hi podem aportar poc. 
 
El sr. Jordi Munell respon que en prenem nota. Això darrer que dius, justament la missió del 
Consorci és intentar canalitzar recursos que siguem capaços de mobilitzar. Una mica intentat 
substituir aquesta tasca que per la situació econòmica des de l’ACA s’ha deixat de fer en alguns 
llocs o com es venia fent en aquest sentit. És conseqüència de la carta que l’ACA va adreçar fa uns 
mesos als ajuntaments dient que hi havia actuacions que no podria continuar fent degut a aquesta 
situació. En tot cas avui també ens acompanya aquí el Sr. Salvador Sosas de l’ACA que no sé si per 
al·lusions vol fer algun esment. 
 
Seguidament intervé el Sr. SALVADOR SOSAS, on fa una explicació sobre les capacitats actuals de 
l’Agència Catalana de l’Aigua a nivell econòmic, les quals no permeten realitzar determinades 
actuacions. De totes maneres, l’ACA és conscient de les necessitats d’Ajuntaments i de casos com 
els que comenta l’Alcalde de Llanars, i seran tinguts en compte com a actuacions prioritàries. 
 
El Sr. Munell, comenta que en tot cas, intentarem canalitzar si hi ha algun tema greu en aquest 
sentit, d’obres a mig acabar, intentarem fer pressions i a veure què podem fer. 
 



Si em permeten volia fer una intervenció final com a president, en nom del consell de govern, ens 
semblaria en nom de tots els consorciats, agrair a tot el personal, especialment aquell que s’ha vist 
malauradament afectat per aquesta situació, agrair la seva tasca de tots aquests anys. 
Especialment la Dolors que s’ha ofert per col·laborar dos mesos més per deixar aquells expedients 
que podrien quedar per tancar-los. Agraïm aquesta predisposició i un reconeixement per la tasca 
d’aquests anys, igual per l’Estel.  
 
Aplaudiments.  
 
També donar una salutació especial de les persones que ens acompanyen en representació de 
diferents ens que han acceptat la invitació de participar en aquesta Assemblea General. El Sr. 
Salvador Sosas de l’ACA, el Sr. David Bosch de SOREA del Grup Agbar, el Sr. Martí Pujals de la 
Diputació de Girona i el Sr. Ramon Vidal, delegat del govern de la Catalunya Central. Gràcies per 
acompanyar-nos i gràcies pel suport de les vostres institucions i la vostra implicació positiva amb el 
Consorci del Ter. 
 
Cloent l’acte, el sr. Jordi Munell dóna per acabada l’assemblea  agraint l’ assistència, i al mateix 
temps es posa a disposició per tot allò que calgui per continuar treballant per tirar endavant el 
projecte i el riu. 
 
No havent-t’hi doncs cap més assumpte a tractar, s’aixeca la sessió, de la qual s’estén aquesta 
acta, que signarà el president amb mi, la secretària, que en dono fe. 
 
La secretària        El President  
Maria Victòria Colom i Canal      Jordi Munell i Garcia 
 
 
 
 
 


