
ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 
 

 
 

Identificació de  la sessió 

 
Número: 01/09 
Caràcter: Ordinari 
Data: 14 de gener de 2009 
Horari: de  2/4 de 5 a les 6 de la tarda 
Lloc: Seu tècnica del Consorci Alba-Ter a Salt, carrer Sant Antoni número 1, factoria 
cultural Coma Cros 
 

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 Masies de Voltregà: Sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Verges: Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Ripoll: Sr. Àngel Ferrer i Mora 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
Gerent del Consorci: Sra. Anna Magem i Marsó. 
Tècnica de turisme: Sra. Estel Sleep  
 
També hi assisteix, en qualitat d’oient habilitat especialment pel Consell, el senyor Pere 
Pujolràs i Feixas representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis. 
 
Excusen l’absència: la Sra. Maria Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de 
Montgrí); el Sr. Marc Prat i Arrey (Ajuntament de Ribes de Freser) i el Sr. Àngel Simon i 
Caballero (Ajuntament de Bescanó). 
 

Ordre del dia 

 
1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (12 de novembre de 2008). 
 
2. Ratificació al·legacions presentades ARE Manlleu. 

 
3. Mocions o temes per urgència. 

 
4. Informe de gerència. 

 
5. Informacions diverses. 

 



6. Precs i preguntes. 
 
 

Desenvolupament de la sessió 

 
Abans de començar formalment la sessió del Consell de Govern, el seu president, 
senyor Francesc Camps, fa la presentació de la nova AODL en matèria de turisme, què 
és la senyora Estel Sleep i Ronquillo, que serà l’encarregada de la difusió turística de la 
ruta del Ter. La senyora Anna Magem explica el procés de selecció de la nova AODL i 
els objectius que s’han assenyalat pel lloc de treball que ha d’ocupar; també comenta 
la formació de la senyora Sleep i les perspectives que s’obren amb el seu suport a 
l’àrea tècnica del Consorci. Seguidament pren la paraula la senyora Estel Sleep que 
manifesta la seva il·lusió per fer-se càrrec de la tasca encomanada pel Consorci i 
comenta, breument, els primers objectius que es planteja a l’hora d’incorporar-se a 
aquesta nova feina. El senyor Francesc Camps dóna la benvinguda a la nova tècnica en 
nom de tots els membres del Consell de Govern, assenyalant que un dels referents 
tècnics en la tasca encomanada a la senyora Sleep serà el senyor Josep Capellà, atès 
que es tracta d’aplicar el pla d’acció de llançament de la ruta ciclo-turística del Ter. 
 
Es fa constar que després d’aquesta presentació i benvinguda la senyora Sleep 
abandona la sessió del Consell. 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (12 de novembre de 
2008) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 12 de novembre de 2008 (seu tècnica del Consorci 
Alba-Ter a Salt) 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, 14 de gener de  2009” 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.- RATIFICACIÓ AL·LEGACIONS PRESENTADES ARE MANLLEU 
 
El secretari llegeix la proposta redactada en els termes següents: 
 
“Antecedents de fet: 
 
La Comissió Territorial d’Urbanisme de la Catalunya Central, va aprovar inicialment, en 
sessió del dia 30 de setembre de 2008, el Pla director urbanístic de les àrees 
residencials estratègiques de l’àmbit de les Comarques Centrals. 
 



El D.O.G. número 5238, de 17 d’octubre de 2008, en publica l’acord d’aprovació inicial i 
l’edicte de convocatòria de la informació pública general a que resta sotmès pel termini 
de 45 dies, a comptar de l’endemà de la darrera publicació obligatòria.  
 
En aquest sentit, la Direcció General d’Urbanisme en data 10 de novembre de 2008, 
ens comunica el tràmit d’informació obert, tota vegada que a l’esmentat document el 
Consorci Alba-Ter es menciona de forma expressa en la relació d’administracions 
publiques afectades. 
 
Un cop analitzat el contingut del Pla director urbanístic de les àrees residencials 
estratègiques de l’àmbit de les comarques centrals, formulat pel Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, i analitzades, 
també, les al·legacions presentades per l’ajuntament de Manlleu, municipi riberenc del 
riu Ter, en el qual hi ha previst el desplegament d’una Àrea Residencial Estratègica, i 
en el termini d’informació pública del Pla, es va presentar una al·legació donant suport 
a les presentades per l’Ajuntament de Manlleu, segons les quals, 
 

 La delimitació de l’ARE que es proposa a Manlleu no és ni la més adequada ni la 

necessària per a la ciutat. 

 El POUM actualment en vigor, és un instrument perfectament vàlid per subvenir 

els dèficits de sòl residencial i fer efectiu el dret de la ciutadania a un habitatge 

digne i adequat a Manlleu. 

Per això, es demana al Consell de Govern, l’adopció de l’acord que segueix a 
continuació: 
 
Punt únic.-  Ratificar les al·legacions presentades a l’aprovació inicial del Pla Director 
Urbanístic de les Àrees Residencials estratègiques de l’àmbit de les Comarques 
Centrals, en que es demana la supressió, dins del Pla director esmentat, de l’ARE 
anomenada “Teuleres-Benet-Serrallo-Poquí”, de manera que en el document que 
s’aprovi definitivament no hi hagi cap previsió per desplegar una Àrea Residencial 
Estratègica al terme municipal de Manlleu i, en conseqüència, es permeti el 
desplegament sense distorsions del model territorial i d’implantació urbana que 
dissenya el POUM actualment vigent a Manlleu.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Pere Prat explica els antecedents de la proposta 
de les ARE’s, pel què fa a la seva aplicació concreta al municipi de Manlleu, i tots els 
condicionants que han incidit en què, finalment, la Corporació manlleuenca hagi 
presentat unes al·legacions en contra de l’establiment, al seu terme municipal, d’una 
d’aquestes Àrees Residencials Estratègiques. També comenta les raons que justifiquen 
la posició de l’ajuntament en funció de tots els contactes mantinguts amb la 
Generalitat de Catalunya, donada també la situació especial de Manlleu pel fet de 
desenvolupar la Llei de barris i el marc de col·laboració establert amb l’INCASÒL. 
Tanmateix la recent aprovació del nou POUM el configurava com el planejament idoni 
per encabir l’ARE de Manlleu, la qual cosa no es contemplava de forma convenient en 
la proposta presentada pel DPTOP. Finalment el senyor Prat agraeix el suport del 
Consorci Alba-Ter amb l’aprovació dels acords que es proposen. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 



 
 
3.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
Dintre d’aquest apartat i un cop efectuada la declaració d’urgència a que es  refereix 
l’art. 83 del Reglament d’Organització Funcionament i Règim Jurídic dels ens locals, 
amb el quòrum d’unanimitat del nombre legal de membres d’aquest òrgan, el Consell 
de Govern passa a examinar els assumptes que segueixen i que són llegits pel sr. 
secretari: 
 
 
3.1.- SOL·LICITUD  AJUT EDUCACIÓ AMBIENTAL  OBRA SOCIAL CAIXA DE 
CATALUNYA 
 
 
“ Antecedents de fet: 
 
L’Obra Social de Caixa Catalunya va publicar la convocatòria d’ajuts per a projectes 
d’entitats sense ànim de lucre en els àmbits de la cultura, el medi ambient, la inclusió 
social i l’atenció social. 
 
Ateses les bases que regeixen la convocatòria concreta per a la realització de projectes 
d’educació ambiental i donat que l’objecte de la convocatòria determina que s’hi poden 
acollir projectes de difusió i educació ambiental, en el termini corresponent es va 
presentar la sol·licitud d’un ajut de 6.650 euros, per al finançament total del projecte 
“Ruta gastroalimentària que posi en valor els productes autòctons del Ter”, amb un 
import total de despeses de 14.840 euros. 
 
Per això, es demana al Consell de Govern, l’adopció de l’acord que segueix a 
continuació: 
 
Punt únic.-  Ratificar la sol·licitud efectuada dins el termini establert, d’un ajut de 
6.650 euros, dintre la convocatòria 2009, endegada per l’Obra Social de Caixa 
Catalunya, per a projectes de difusió i educació ambiental, amb la presentació del 
projecte “Ruta gastroalimentària que posi en valor els productes autòctons del Ter”, 
amb un import total de despeses de 14.840 euros.”  
 
En el debat de la proposta la senyora Anna Magem explica que aquest ajut va ser 
formalitzat, mitjançant sol·licitud de la presidència i que ara cal rectificar. També 
comenta el destí previst per aquest fons. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat l’anterior acord. 
 
 
 
 
 
 



3.2.- MOCIÓ RELATIVA A LA DEROGACIÓ DEL DECRET DE SEQUERA I EL 
CABAL DEL TER 
 
Antecedents de fet: 
 
Tenint en compte que, dimarts dia 13 de gener d’enguany, el Govern de la Generalitat, 
a proposta de l’Agència Catalana de l’Aigua, va derogar el Decret de Sequera, vigent 
des de feia prop de dos anys, i tenint en compte, també, les repercussions que aquest 
fet comporten per al riu Ter, a proposta de la presidència, es demana al Consell de 
Govern l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Aprovar el text de la moció següent, com a manifestació d’aquest Consell de 
Govern davant el fet de la derogació del decret i la consciència que cal seguir treballant 
perquè la situació viscuda en l’episodi de sequera no es torni a produir.  
 
“ MOCIÓ DEL CONSORCI ALBA TER EN RELACIÓ A LA DEROGACIÓ DEL 
DECRET DE SEQUERA I EL CABAL DEL TER 
 
 
Dimarts dia 13 de gener, el Govern de la Generalitat, a proposta de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, va derogar el Decret de Sequera, vigent des de feia prop de dos anys al 
nostre país. Aquesta notícia, fruit de les recents i abundants pluges des de 
començaments d’hivern és, a priori, un fet positiu del qual, des del Consorci Alba-Ter, 
es n’alegrem. Tanmateix, és el moment ara, d’anar més enllà i fer un parell de 
reflexions entorn al riu, la pluja i l’aigua a les nostres comarques. 
 
En primer lloc, des del Consorci Alba-Ter entenem que si l’ACA ha fet aquesta proposta 
és perquè ha realitzat un càlcul i una previsió de l’aigua emmagatzemada als 
embassaments, a partir del qual es podrà garantir un funcionament “normalitzat” del 
país (la seva indústria, agricultura, usos domèstics, usos urbans, etc.) i, especialment, 
es podrà garantir el cabal ecològic del riu Ter. Aquest cabal, establert per part de la 
pròpia ACA en el Pla de Manteniment de Cabals és de 4,60 m3/s d’octubre a març, 
5,98 d’abril a maig, 4,60 durant el juny i 3,68 de juliol a setembre. 
 
Per tant, és de lògica evidència que derogar el Decret de Sequera significa 
inequívocament, garantir el compliment del propi Pla de Cabals de Manteniment 
aprovat i establert per la pròpia ACA. Si no fos així i alguns dies el cabal del Ter fos 
inferior al previst pel Pla de Cabals de Manteniment (com ja ha passat durant 2 dies de 
l’any que recentment encetem –dies 8 i 9 de gener amb un cabal de 4,42 i 4,38 m3/s-) 
la mesura de derogació del Decret seria il·lògica, injusta i novament discriminatòria per 
l’aigua del Ter i pel nostre territori. Això significaria que omplim piscines i fem anar 
fonts ornamentals de les nostres comarques i de bona part de les de Barcelona, amb el 
cabal ecològic del propi Ter, una veritable perversió de la gestió hídrica al nostre país! 
Tanmateix, des del Consorci hi estarem a sobre i estem convençuts tant de la 
coherència de l’ACA com del fet que no haurem de demanar, novament, entrar en 
situació de Decret de Sequera perquè el riu no porta l’aigua que es mereix, l’aigua que 
exigeix el propi Pla de Cabals de Manteniment. 
 



D’altra banda, ara és també un moment de reflexió. Un moment per no passar pàgina 
massa de pressa. Hem viscut uns mesos molt crítics; l’aigua ha escassejat, la pagesia 
no ha pogut regar com hagués volgut, el paisatge dels rius ho ha notat, com també 
l’activitat turística i les perspectives d’iniciatives econòmiques i industrials. El riu ha vist 
alterats significativament els seus hàbitats i ecosistemes, amb invasions d’espècies 
al·lòctones i amb pèrdua o regressió d’espècies escasses o amenaçades a casa nostra.  
 
És el moment, doncs, de treballar perquè no es torni a produir aquesta situació. Hi 
hem de posar tots de la nostra part, el govern ha començat a treballar de comú acord 
amb la pagesia en  la modernització i l'optimització de l’aigua en els conreus, en la 
construcció de noves infraestructures hídriques. Però continua fent falta, sobretot, 
mantenir aquesta conscienciació social sobre la finitud i la limitació d’aquest recurs que 
és l’aigua, aquesta  mobilització popular vers la defensa i la salvaguarda d’un riu i d'un 
territori, hem de ser tots conscients que la feina no s’ha acabat. Tard o d’hora tornarà 
a deixar de ploure i no podem permetre'ns de tornar a viure un episodi com el del 
darrer any. Ni el riu ni les persones, ni els conreus ni el nostre paisatge. És el moment 
d’aprendre la lliçó i tenir-la present ara i a tothora en un futur.” 
 
Segon.- Trametre notificació d’aquest acord al President de la Generalitat de 
Catalunya, al Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya, i a 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Tercer.- Fer difusió d’aquest acord als mitjans de comunicació.” 
 
En el debat d’aquesta moció intervé el senyor Ponç Feliu que esmenta les raons que 
justifiquen el text que es proposa. Després d’un ampli debat, es conclou amb la 
necessitat de fer una àmplia difusió de la posició que manté el Consorci Alba-Ter en 
relació a la gestió dels cabals del riu Ter i que es posa de manifest en la moció 
aprovada. 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
4.- INFORME DE GERÈNCIA 
 
L’article 21 dels estatuts del Consorci Alba-Ter, que detalla quines són les funcions i 
activitats pròpies del gerent de l’organisme, assenyala al seu punt i) la necessitat que 
aquest rendeixi comptes de la seva gestió davant el Consell de Govern i l’Assemblea 
General. 
 
És per això que la gerent del Consorci, Anna Magem i Marsó, emet l’informe 
corresponent al període que va des del dia 13 de novembre de 2008 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
Es fa constar que l’informe de gerència s’ha fet arribar amb  l’oportuna antelació a tots 
els membres del Consell acomplint amb el què aquest va acordar en relació a aquest 
informe. 
 



Es deixa constància, igualment, que el Consell de Govern debat algunes de les gestions 
que formen part d’aquest informe per tal de fer un seguiment de les diverses iniciatives 
que s’estan portant a terme per la gerència de l’organisme (aclariments a l’entorn de la 
renúncia de la subvenció de Diputació de Girona, tràmits d’adhesió a l’Ajuntament de 
Gurb i conveni amb CEA Alt Ter, en relació a la convocatòria oberta per Caixa Madrid). 
 
 
5- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Dintre d’aquest apartat es tracten els punts següents: 
 

- Col·laboració amb la Fundació Lethe i altres fundacions que permetria 
formalitzar els ajuts de Caixa de Pensions per tal de fer operativa una brigada 
de neteja i treballs a les lleres del riu Ter, mitjançant la contractació de 
persones amb dificultats d’inserció laboral. Caldrà definir el projecte 
d’intervenció en l’àmbit fluvial i concretar-ne la petició. El Consell de Govern 
debat les principals implicacions d’aquesta iniciativa: definició dels treballs a 
emprendre, direcció de la brigada, possibilitats de què s’accepti una iniciativa 
generalista en una convocatòria que sembla per projectes definits, necessitat de 
diversificar fundacions en funció dels treballs al territori... Es comenta, també, 
la possibilitat de participació de la Diputació de Barcelona en aquesta iniciativa, 
que possibilitaria les actuacions al llarg de tot el riu Ter. 

- Creació parc agrari Baix Ter: s’informa d’aquesta iniciativa que lidera el Consell 
Comarcal del Baix Empordà des d’on s’ha fet arribar la necessitat de què el 
Consorci Alba Ter també hi participi. S’anirà informant de com evoluciona 
aquesta acció. 

- Es debat el Pla d’Acció del Consorci Alba Ter que s’ha elaborat, en un primer 
esborrany, i es comenten quins membres del Consell de Govern haurien de 
liderar el seguiment i execució de les accions previstes a cada àrea. S’acorda 
que, en la propera sessió del Consell de Govern, es faci una nova lectura del Pla 
d’Acció concretant les línies de treball prioritàries i acordant definitivament 
sobre els responsables polítics de l’impuls de cada àrea. Cal que tots els 
membres del Consell de Govern revisin a fons la proposta, fent les aportacions 
pertinents i proposant els canvis que calguin en la previsió inicial dels 
responsables que, en principi, queda de la manera següent: Àrea de Patrimoni 
Natural, senyors Ponç Feliu i Àngel ferrer; Àrea de Patrimoni Cultural,senyors 
Pere Pujolràs i Gaietà Garcia; Àrea de Promoció Econòmica, senyors Pere Prat i 
Àngel Simon; Àrea de Comunicació i Sensibilització, senyora Marta Payeró i 
senyor Joan Boada i Àrea de Serveis diversos senyora Dolors Bassas i senyor 
Marc Prat. 

- Esborrany Planning 2009: per part de la gerència es lliura aquest document que 
detalla el conjunt d’accions que es proposa portar a terme dintre dels objectius 
econòmics, polítics i d’execució de l’acció del Consorci per l’any 2009 i que 
caldrà completar amb la revisió que en facin els membres del Consell de 
Govern. 

 
 
 
 



6.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Atès que els diversos temes tractats a la sessió ja han promogut moltes intervencions 
no es produeix cap prec ni pregunta que s’hagi de recollir dins aquest apartat. 
 
 
I no havent-hi més assumptes per tractar s’aixeca la sessió a les 6  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 


