
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 
Identificació de  la sessió 

 
Número: 06/07 
Caràcter: Ordinari 
Data: 05 de desembre de 2007 
Horari: de les 16.15 a les ¾ DE 6. 
Lloc: La Coma Cros de Salt 
 
Composició 

Hi assisteixen: 
 
Ajuntament de Celrà:  Sr. Francesc Camps i Sagué (President) 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat i Boix 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Torroella de Montgrí: Sra. Maria Dolors Bassa i Coll  
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró i Torró 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig   
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simón i Caballero 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
 
Excusa l’absència: el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser). 
 
Ordre del dia 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2. Aprovació del conveni de col.laboració entre el Consorci Alba-Ter i l’ajuntament de 

Jafre. 
3. Aprovació de la memòria valorada per l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i 

Masies de Roda. 
4. Proposta de presentació el PUOSC. 

 

 Del projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià de Ramis 
(Gironès). 

 De la memòria valorada per l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i Masies 
de Roda. 

 
5. Aprovar i presentar el projecte “recuperació d’hàbitats riparis del riu Ter (Riparia- 

Ter)” en el programa Life + Natura que convoca la Unió Europea. 
6. Informació de presidència i gerència. 
7. Mocions o temes per urgència. 
8. Precs i preguntes. 
 
 



Desenvolupament de la sessió 

 
 
1. LECTURA I APROVACIÓ DE L’ACTA DE L’ÚLTIMA SESSIÓ: 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 24 d’octubre de 2007 (Manlleu) que ja ha estat 
tramesa a tots els membres del Consell de Govern juntament amb la convocatòria. 
Atès que cap dels assistents oposa cap objecció al redactat de l’esmentat esborrany, 
l’acta es dóna per aprovada per unanimitat. Tot seguit el President ordena la 
transcripció de l’acta al llibre corresponent. 
 
Es fa constar que com a suport als temes que es tractaran a la reunió es lliura a tots 
els assistents un dossier que porta per indicació: “Consell de Govern Consorci Alba-Ter 
Salt, 5 de desembre de 2007” i que recull la informació relativa a cada punt de l’ordre 
del dia. Per tal de no duplicar aquesta informació, en aquesta acta s’anirà fent 
referència als diversos apartats d’aquest dossier quan s’escaigui. 
 
 
2. APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSORCI 
ALBA-TER I L’AJUNTAMENT DE JAFRE: 
 
El senyor secretari llegeix la següent proposta: 
 
“Antecedents 
 
L’Ajuntament de Jafre és propietari de la finca cadastral del polígon  004, parcel·la 1, i 
referència 17091A004000010000MM; del municipi de Jafre  anomenada l’illa de Jafre. 
Ubicada com a illa fluvial en el riu Ter. L’illa presenta uns valors naturals, i paisatgístics 
de notable interès i que es voluntat de les dues institucions treballar conjuntament per 
posar en valor aquest patrimoni dels ciutadans i ciutadanes de Jafre i de tota la conca 
del riu Ter. 
 
En el terme municipal de Jafre transcorre l’anomenat rec del molí que pot quedar 
sense un ús clar després de l’execució del projecte de modernització dels regadius del 
Baix Ter. 
 
És d’interès de l’Ajuntament de Jafre i del Consorci que es puguin preservar aquestes 
infraestructures històriques de regadiu pel seu elevat interès paisatgístic, cultural i 
natural.   
 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’ajuntament de Jafre per tal d’establir un 
marc de col·laboració estable entre ambdues entitats. 



 
Segon – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, per 
a la signatura de l’esmentat conveni. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords a l’ajuntament de Jafre, als efectes oportuns i en 
el termini  més breu possible. 
 
En torn d’explicació d’aquesta proposta el senyor Camps comenta els antecedents 
històrics de la propietat de l’ajuntament de Jafre sobre l’illa que porta també aquest 
nom i que està situada al bell mig del curs del Ter al seu pas per aquest municipi 
(també coneguda com a illa del Ter). S’expliquen també els contactes mantinguts amb 
la corporació de Jafre i la voluntat municipal per elaborar propostes i solucions que 
assegurin el manteniment de l’illa així com per preservar-la en benefici de l’interès 
general en col·laboració amb el consorci Alba Ter. 
 
Seguidament el Consell de Govern porta a terme un debat extens sobre el tema de la 
titularitat de les finques situades en domini públic hidràulic i el seu procés de 
matriculació al registre de la propietat amb tota la problemàtica que això comporta.  
 
Seguidament el president del consorci explica, en detall, el contingut del conveni que 
s’adjunta a l’expedient i l’aprovació del qual s’ha plantejat al Consell de Govern per tal 
d’incloure les actuacions a l’illa del Ter dintre del projecte LIFE de la CEE per tal de 
preservar també tota l’antiga trama de recs que hi ha a l’illa. També es comenta que 
més endavant es podrà plantejar la possibilitat d’un conveni específic per actuar sobre 
totes aquestes infraestructures hidràuliques històriques així com per mantenir 
contactes amb els veïns ajuntaments de Colomers i Verges per actuacions similars. El 
senyor Camps afegeix que, encara que aquestes actuacions no poguessin tenir cabuda 
dintre del LIFE, el conveni dóna possibilitats d’actuació al consorci en aquest espai del 
municipi de Jafre la qual cosa també coincideix amb l’interès sobre aquest espai que ha 
expressat la fundació Territori i Paisatge i que, en tot cas, els objectius que es 
pretenen amb el conveni són plenament coincidents amb la missió del consorci Alba 
Ter de proposar solucions i cercar recursos per poder actuar en àmbits com ara l’illa 
del Ter. També es comenta que l’ACA ha plantejat un esborrany de document de 
secció d’ús pel què fa als terrenys de Colomers que més endavant es plantejarà per tal 
de què el Consell de Govern el pugui aprovar. 
 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
3. APROVACIÓ DE LA MEMÒRIA VALORADA PER L’ADEQUACIÓ DE LA RUTA 
DEL GURRI ENTRE VIC I MASIES DE RODA: 
 
El senyor secretari llegeix la proposta que es transcriu a continuació  
 
“Antecedents 
 
El Consorci Alba-Ter parteix que el turisme, és un eix de desenvolupament transversal 
en el territori, en el sentit, que intervenen molts aspectes que interactuen en un mateix 
espai. Per aquesta raó, la implantació d’un model turístic sostenible  pot contribuir a 



generar, millorar i/o promocionar diversos aspectes: noves formes d’activitat 
econòmica, creació d’ocupació en un nou sector, rehabilitació d’elements del patrimoni 
cultural per adaptar-los a nous usos, renaturalització de trams de riu per recuperar el 
patrimoni natural, recuperar patrimoni etnològic vinculat a l’aigua, dignificació d’un 
espai sovint oblidat, educar i sensibilitzar mediambientalment a la població, ajudar a 
descobrir nous valors del territori ,… en definitiva, el que pretén és apropar els 
ciutadans al riu. 
 
Actualment el Consorci Alba-Ter té implantada ja en el territori la RUTA DEL TER 
concebuda com un producte tant de cicloturisme com de senderisme i també ha acabat 
la senyalització de la RUTA DEL FRESER només per fer a peu. 
 
El Consorci Alba-Ter vol impulsar la creació de rutes per fer a peu o en bicicleta a 
altres afluents del riu Ter utilitzant la mateixa metodologia i els mateixos criteris tècnics 
que els utilitzats per la Ruta del Ter i la Ruta del Freser.  
 

Des del Consorci Alba-Ter es creu que dotar d’infraestructures de mobilitat sostenible 
el territori utilitzant els cursos fluvials, en aquest cas el riu Gurri, un afluent del Ter, 
pot esdevenir una bona oportunitat per tal valoritzar aquest riu entre la població i 
convertir-se en una artèria de comunicació a l’interior de la Plana de Vic. 
  
La Ruta del Gurri, a més de dotar d’un eix de mobilitat sostenible una part de la plana, 
suposa un bon complement per la Ruta del Ter en el sentit que els visitants podran 
desplaçar-se fins a la ciutat de Vic on l’oferta turística és molt significativa. D’altra 
banda suposa l’accessibilitat des de Vic a la Ruta del Ter a  través del riu Gurri. Per 
tant, la Ruta del Gurri serà bidireccional des de Vic a Masies de Roda enllaçant amb la 
Ruta del Ter al terme municipal Roda de Ter i al revés. 
 
PROPOSTA D’ACORD: 
 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci l’aprovació del següent 
acord: 
 
Primer – Aprovar la memòria que porta per títol “Adequació de la ruta del Gurri entre 
Vic i Masies de Roda” 
 
Segon – Facultar el sr. Francesc Camps i Sagué, president del Consorci Alba-Ter, com 
a persona habilitada per poder realitzar les diverses gestions. Autoritzar-lo per tramitar 
i signar els documents. 
 
Tercer.- Comunicar aquests acords als municipis efectats, als efectes oportuns i en el 
termini  més breu possible.” 
 

En torn d’explicació de la proposta el senyor Francesc Camps comenta que la memòria 
ha estat redactada pels tècnics del consorci, concretant la demanda dels ajuntaments i 
a fi de donar solució a la necessitat detectada d’arranjament d’aquestes vies que són 
una alternativa de connexió del municipi de Vic amb la ruta cicloturista del Ter 



promoguda des del Consorci. La memòria s’ha redactat per justificar la solucitud d’ajut 
al PUOSC. 

El Consell de Govern aprova per unanimitat de tots els seus membres presents els 
acords anteriors. 
 
 
4. PROPOSTA DE PRESENTACIÓ EL PUOSC” 
 
A Proposta de la presidència del consorci s’acorda la presentació a la convocatòria del 
PUOSC 2008/2012 dels següents projectes:  
 

 Del projecte d’adequació de la Ruta del Ter entre Girona i Sant Julià 
de Ramis (Gironès). 

 
Anualitat 2008. 

 

 De la memòria valorada per l’adequació de la Ruta del Gurri entre Vic i 
Masies de Roda. 

 
Anualitat 2010-2011 

 
El consell de govern aprova per unanimitat la presentació d’aquestes sol·licituds 
 
 
5. APROVAR I PRESENTAR EL PROJECTE “RECUPERACIÓ D’HÀBITATS 
RIPARIS DEL RIU TER (RIPARIA- TER)” EN EL PROGRAMA LIFE + NATURA 
QUE CONVOCA LA UNIÓ EUROPEA. 
 
Després de valorar diferents possibilitats de presentar una candidatura al programa 
LIFE Natura a proposta de la presidència se sotmet a la consideració del consell de 
govern la següent  proposta: 

“Convocatòria 2007: 
 

Preparació d’una candidatura del Consorci Alba-Ter al programa d’ajuts LIFE Natura 
convocatòria 2007. Termini de presentació de candidatures a l’estat espanyol: 30 de 
novembre. 

Objectiu principal del projecte: Recuperació d’hàbitats de ribera del riu Ter, 

especialment boscos al·luvials d’Alnus glutinosa (Hàbitat 91E0*) i llacunes temporals 

mediterrànies (Hàbitat 3170*), sempre dins d’espais de la xarxa Natura 2000. El 

projecte té també com a objectiu l’ordenació dels accessos a les zones d’actuació a fi 

d’evitar la degradació d’aquests ecosistemes causada per l’elevada freqüentació, que 

puntualment es dóna en zones periurbanes. 

Primer.- Aprovar el projecte que porta per títol “Recuperació d’hàbitats riparis del riu 
Ter (RIPARIA- TER)”. 
 



Segon.- Sol·licitar, dintre de la convocatòria LIFE Natura convocatòria 2007, l’execució 
de l’esmentat projecte d’acord amb les condicions següents: 
 

El termini previst d'execució: 2009 - 2012 
  
beneficiari coordinador: Consorci Alba-Ter 
soci beneficiari: Fundació Territori i Paisatge 
  
import del projecte: 1.009.351€ (es sol·licita el 50% de cofinançament a la UE)” 
 
En torn d’explicació de la proposta el senyor Francesc Camps informa sobre els 
antecedents de la mateixa, els compromisos previs i el cofinançament previst d’aquesta 
actuació que es demanarà dintre el programa Natura de la convocatòria LIFE de la 
Unió Europea. Assenyala que aquest mateix projecte ja fou presentat l’any anterior i es 
va descartar per part de la CE. Fetes les correccions oportunes en el document tècnic 
d’acord amb els criteris que enguany assenyala la convocatòria no sembla descabellat 
presentar de nou el projecte que té una base d’actuacions plenament assumibles i que 
es desenvoluparà, en el cas d’assolir-se l’ajut comunitari, en els propers 4 anys. El 
senyor Camps assenyala que es farà arribar el projecte a tots els membres del Consell 
de Govern en format PDF. També s’ha mantingut una entrevista amb la Subdirecció 
General del  “Ministerio de Medio Ambiente” per tal d’assegurar que la nostra sol·licitud 
té possibilitats de superar la selecció prèvia que fa el “ministerio” dels projectes que es 
presenten al LIFE. 
 
El consell de govern aprova per unanimitat els presents acords 
 
6. INFORMACIÓ DE PRESIDÈNCIA I GERÈNCIA. 
 
Dintre d’aquest punt de l’ordre del dia el consell de govern debat les següents 
informacions:  
 

- Lots de Nadal: es faran aquests obsequis per a tots els membres del Consell de 
Govern (també membres sortints) i treballadors del Consorci. 

- Calendari de sessions del Consell de Govern: les dates que es proposen i que 
s’aproven són les següents:  

gener:  09/01/2008 
març:  12/03/2008 
maig:  14/05/2008 
juliol  09/07/2008 
setembre: 17/09/2008 
novembre: 12/11/2008 

- Fons de Cooperació Local: després d’un ampli debat s’acorda plantejar a la 
propera Assemblea General una proposta per la qual s’accepti la distribució 
d’aquest fons a compte de les quotes de cada municipi i atès els nous criteris 
d’atorgament que assenyala el departament de governació. 

- Repàs de quotes pendents: per part del senyor Pere Prat, responsable de 
l’hisenda del consorci, es fa un repàs de l’estat de cobrament de les quotes dels 
ajuntaments i consells comarcals consorciats. 



- Designa membre del consell de govern: en la propera Assemblea General del 
Consorci es plantejarà completar les designes de membres del Consell de 
Govern mitjançant la incorporació d’un representant corresponent al Ter mitjà 
(Osona). Atès que el regidor designat per l’ajuntament de Sant Julià de Ramis 
ha mostrat el seu interès en participar en les sessions del consell, s’admet la 
seva presència en qualitat d’observador. 

- Pla director de les colònies industrials del Ter: aquest important document 
elaborat pel Departament de Política Territorial i Obres Públiques es presentarà 
el proper 21 de desembre a la seu del MIT. 

- Nova seu tècnica del consorci Alba Ter: properament es re ubicarà el despatx – 
seu de l’àrea tècnica del consorci en aquest mateix espai que avui s’està 
utilitzant per fer el Consell de Govern dintre del recinte de l’antiga fàbrica 
Coma-Cros del municipi de Salt. S’acorda la distribució i moblatge d’aquest 
espai d’acord amb la proposta feta per les tècniques del consorci i amb la 
participació de l’ajuntament de Salt. 

- Seu per les sessions del Consell de Govern: d’acord amb el què es va dir ja en 
una sessió anterior, les sessions del Consell de Govern del consorci es portaran 
a terme a partir d’ara a la seu tècnica a Salt. 

- Pressupost 2008 es fa un repàs de les principals partides previstes posant 
l’èmfasi especial al capítol I. de personal. 

- Contactes per cobrir la nova plaça de gerència: per part del senyor Pere Prat es 
comenta el perfil que s’està cercant així com el contacte mantingut amb una 
persona que sembla idònia per cobrir aquesta plaça e personal directiu 
(actualment funcionari eventual d’assessorament). Es prima el contingut tècnic i 
de representació i experiència en el territori per tal de cobrir la plaça de gerent.  

 
7. MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA: 
 
Recs històrics baix ter. 
 
S’han mantingut converses amb els Departaments d’agricultura, alimentació i acció 
rural, Medi ambient, ACA i Comunitats de regans i s’ha assistit a diverses 
convocatòries, en qualitat d’oients, per tal de ser conscients de la problemàtica que 
representen aquestes infraestructures històriques majorment a la pla del Baix Ter. Amb 
l’objectiu de modernitzar els regadius existents per mitjà de recursos que provenen de 
l’estat la Generalitat ha fet proposta de què el consorci s’involucri en la gestió i 
manteniment d’aquelles infraestructures que poden quedar obsoletes però que tenen 
un valor històric i de gestió de territori evidents. El Consorci Alba Ter no adoptarà una 
decisió respecte aquestes obligacions sense que es transfereixin els recursos adients 
atès que també es tracta d’una problemàtica que té alguns punts crítics com és el dels 
cabals que reclamen els regans. En tot cas es posa de manifest que es va assumir el 
compromís d’elaborar un document proposta que serveixi de base per començar el 
debat en aquesta matèria. El Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural 
finançarà l’estudi de valoració d’aquests recs. 
 
Atesa la matèria tractada en el debat anterior s’acorda: 
 



Primer .- Sol·licitar dels serveis tècnics del consorci que elaborin la documentació 
necessària per fer una sol·licitud d’ajut al departament d’agricultura per avaluar la 
situació dels recs històrics del baix ter. 
 
Segon.- Sol·licitar del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural una 
subvenció directa de 12.000€ per redactar ... 
 
Acceptació de la renúncia al nomenament de la gerent senyora Remei Ferrer 
 
Es dóna compte de la renúncia presentada per la senyora Remei Ferrer com a gerent 
del Consorci Alba Ter i s’adopten els següents acords: 
 
Primer.- Acceptar la renúncia de la senyora Remei Ferrer al càrrec de gerent que 
venia desenvolupant, a temps parcial, des del seu nomenament per acord del Consell 
de Govern del dia 14 de setembre de 2006. 
 
Segon.- Fer constar l’agraïment del Consorci Alba Ter pels serveis prestats per la 
senyora Ferrer, desitjant-li els majors èxits en les responsabilitats que desenvoluparà a 
partir d’ara. 
 
Tercer.- Notificar aquests acords a la Sra. Remei Ferrer i tramitar la seva baixa laboral 
amb efectes de la presentació de la renúncia. 
 
 
8. PRECS I PREGUNTES: 
 
Dintre d’aquest apartat i al fil de la informació que dóna el senyor Ponç Feliu en relació 
a la preocupant situació de manca de cabal que presenta el riu Ter el Consell de 
Govern debat i considera la problemàtica que ha plantejat històricament el traspàs de 
cabals del riu Ter a l’Àrea metropolitana de Barcelona, així com els efectes perniciosos 
que sobre el territori suposa aquesta situació constant. Es valora el paper estratègic 
que pot representar el Consorci a l’hora de liderar el conjunt del territori per tal de què 
es faci un reconeixement d’aquesta situació i se’n proposin les solucions adients. En 
aquest sentit es valora positivament promoure una compareixença a la comissió de 
temes hidràulics del Parlament de Catalunya per tal de fer sentir la inquietud del 
territori i la necessitat de definir una política hidràulica de País que tingui en compte 
també la situació que s’ha mantingut durant tants anys en perjudici de la conca del 
Ter. 
  
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a tres quarts de sis de la 
tarda del dia esmentat a l’encapçalament. De tots els extrems tractats i dels debats i 
acords adoptats, n’aixeco acta que serà signada pel Sr. President i per el Secretari que 
en dono fe. 
 
El Secretari       El President 
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué 


