
 
 ACTA DEL CONSELL DE GOVERN DEL CONSORCI ALBA-TER 

 
 

 
Identificació de  la sessió 

 
 
Número: 01/10 
Caràcter: Ordinari 
Data: 13 de gener de 2010 
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 
Ajuntament de Verges: Sra. Marta Payeró Torró 
Ajuntament de Bescanó: Sr. Àngel Simon i Caballero 
Ajuntament de Masies de Voltregà: sr. Gaietà García i Gordillo 
Ajuntament de Manlleu: Sr. Pere Prat Boix 
Ajuntament de Girona: Sr. Ponç Feliu i Latorre 
Ajuntament de Salt: Sr. Joan Boada i Reig 
Ajuntament de Ribes de Freser: Sr. Marc Prat i Arrey 
 
Secretari: Sr. Alfons Giol i Amich 
Interventor: Sr. Lluís Solé i Díez 
 
 
Excusa l’absència: el Sr. Àngel Ferrer i Mora (Ajuntament de Ripoll), la Sra. Maria 
Dolors Bassa i Coll (Ajuntament de Torroella de Montgrí), el senyor Pere Pujolràs i 
Feixas representant de l’ajuntament de Sant Julià de Ramis (en qualitat d’oient habilitat 
especialment pel Consell), i la Sra. Anna Magem i Marsó gerent del Consorci Alba-Ter. 
 
 

Ordre del dia 

 
 

1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior (13 de novembre de 2009). 
2. Conveni Ajuntament de Ripoll, Interreg IVA – POCTEFA 
3. Conveni Ajuntament de Salt, Interreg IVA – POCTEFA 
4. Conveni Ajuntament de Girona, Interreg IVA – POCTEFA 



5. Ratificació decrets contractació Fundació MAP 
6. Ratificació decret aprovació conveni Fundació AGBAR 
7. Mocions o temes per urgència. 
8. Informe de gerència. 
9. Informacions diverses. 
10. Precs i preguntes 

 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR (13 de novembre de 
2009) 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte succinta del contingut de l’acta de la 
sessió del Consell de Govern del dia 13 de novembre de 2009 (Ajuntament de Verges), 
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.  
 
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, 13 de gener  de  2010” 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 recull, quan s’escaigui. 
 
 
2.- CONVENI AJUNTAMENT DE RIPOLL, INTERREG IVA - POCTEFA. 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que 
consta al dossier de la sessió : 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 
2009, va aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni 
natural i patrimoni cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte 
“Taller transfronterer de l’aigua II”, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV A). 
 
Posteriorment, el Consell de govern en la sessió del dia 14 de novembre de 2009, va 
donar el vist i plau a la selecció de determinats projectes, entre els quals hi ha el 
presentat per l’Ajuntament de Ripoll, amb les següents dades: 
 

 Rehabilitació safareig Can Pòlit 
 Import total de l’actuació: 21.164,61 euros 
 Import màxim d’aportació Interreg: 6.000euros 
 Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 28,30 % 
 Anualitat 2010. 



 Codi acció Interreg: 2.1.4. 
 
En la mateixa sessió, el consell de govern acorda avançar en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i 
posterior signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Ripoll, que contempli el 
compromís de l’ens consorciat en l’execució total de l’actuació sol·licitada, determinació 
d’una data límit d’execució de l’actuació seleccionada, i tractament de les particularitats 
d’aquest projecte i les condicions de justificació a les quals estem sotmesos d’acord 
amb el conveni signat per al desenvolupament del Taller transfronterer de l’aigua II. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Ripoll, que té com a objecte 
establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Ripoll i el Consorci Alba Ter per 
a dur a terme l’execució del projecte “Rehabilitació dels antics rentadors de Can Pòlit”. 
 

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 Ripoll, als efectes oportuns.” 
 
En el debat de la proposta el senyor Giol comenta les característiques d’aquest conveni 
i l’opció que s’hi preveu per tal d’executar les obres i justificar-les de cara a l’INTERREG  
 

El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
3.- CONVENI AJUNTAMENT DE SALT, INTERREG IV A - POCTEFA  
 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que 
consta al dossier de la sessió : 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 
2009, va aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni 
natural i patrimoni cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte 
“Taller transfronterer de l’aigua II”, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV A). 
 
Posteriorment, el Consell de govern en la sessió del dia 14 de novembre de 2009, va 
donar el vist i plau a la selecció de determinats projectes, entre els quals hi ha el 
presentat per l’Ajuntament de Salt , amb les següents dades: 
 

 Ruta dels Amics de les Deveses 
 Import total de l’actuació: 14.618,32 euros 



 Import màxim d’aportació Interreg: 6.092,56 euros 
 Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 41,70 % 
 Anualitat 2009/2010. 
 Codi acció Interreg: 1.2.5 

 
En la mateixa sessió, el consell de govern acorda avançar en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i 
posterior signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salt, que contempli el compromís 
de l’ens consorciat en l’execució total de l’actuació sol·licitada, determinació d’una data 
límit d’execució de l’actuació seleccionada, i tractament de les particularitats d’aquest 
projecte i les condicions de justificació a les quals estem sotmesos d’acord amb el 
conveni signat per al desenvolupament del Taller transfronterer de l’aigua II. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Salt, que té com a objecte 
establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Salt i el Consorci Alba Ter per 
tal de coparticipar en l’execució de l’itinerari “La ruta dels Amics de les Deveses”. 
 

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 Salt, als efectes oportuns.” 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords. 
 
 
4.- CONVENI AJUNTAMENT DE GIRONA, INTERREG IV A - POCTEFA  
 
 
Dintre d’aquest punt el sr. Secretari dóna lectura a la següent proposta d’acords que 
consta al dossier de la sessió: 
 
 
“ANTECEDENTS 
 
El Consell de govern del Consorci Alba-Ter, en la sessió celebrada el dia 11 de març de 
2009, va aprovar les Bases Reguladores per a la presentació de projectes de patrimoni 
natural i patrimoni cultural fluvial dels rius Ter i Freser, a incloure dins el projecte 
“Taller transfronterer de l’aigua II”, cofinançat pel Programa Operatiu de Cooperació 
Territorial Espanya-França-Andorra (Iniciativa Comunitària Interreg IV A). 
 
Posteriorment, el Consell de govern en la sessió del dia 14 de novembre de 2009, va 
donar el vist i plau a la selecció de determinats projectes, entre els quals hi ha el 
presentat per l’Ajuntament de Girona, amb les següents dades: 
 

 Actuacions a la fàbrica Marfà 
 Import total de l’actuació: 12.989,04 euros 



 Import màxim d’aportació Interreg: 6.032,00 euros 
 Percentatge de l’aportació de l’Interreg: 46,20 % 
 Anualitat 2009/2010. 
 Codi acció Interreg: 2.1.4 

 
En la mateixa sessió, el consell de govern acorda avançar en la tramitació de la 
documentació necessària per tal de fer efectiva aquesta aportació, amb la redacció i 
posterior signatura d’un conveni amb l’Ajuntament de Salt, que contempli el compromís 
de l’ens consorciat en l’execució total de l’actuació sol·licitada, determinació d’una data 
límit d’execució de l’actuació seleccionada, i tractament de les particularitats d’aquest 
projecte i les condicions de justificació a les quals estem sotmesos d’acord amb el 
conveni signat per al desenvolupament del Taller transfronterer de l’aigua II. 

 
Per tot l’exposat, es proposa al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, l’aprovació del 
següent acord: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb l’Ajuntament de Girona, que té com a 
objecte establir el marc de col·laboració entre l’Ajuntament de Girona i el Consorci 
Alba Ter per dur a terme l’execució del projecte tal de coparticipar en l’execució de 
l’itinerari “Pla d’actuació pel salvament del patrimoni industrial de la fàbrica tèxtil 
Marfà”. 
 

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 Girona, als efectes oportuns.” 
 
El Consell de Govern aprova per unanimitat els anteriors acords 
 
 
5.- RATIFICACIÓ DECRETS CONTRACTACIÓ FUNDACIÓ MAP. 
 
Per part del secretari del Consorci es dóna compte de la següent proposta elaborada 
des de la gerència de l’entitat 
 
“D’acord amb el Decrets signats pel President del Consorci Alba-Ter  en data 19 de 
novembre i 10 de desembre de 2009, ambdós referents a la contractació de diferents 
treballs a la Fundació MAP, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent 
acords, 

Primer.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, en data 
19 de novembre de 2009, adjudicant provisionalment el contracte de serveis per a 
l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès, dins el projecte 
“Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser”, a la FUNDACIÓ 
MAP, pel preu de TRENTA-SET MIL NOU-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB CINQUANTA 
CÈNTIMS (37.928,50 euros) IVA inclòs.  

 
 
Segon.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, en data 
10 de desembre de 2009, adjudicant definitivament el contracte de serveis per a 



l’execució de les actuacions incloses a la comarca del Ripollès, dins el projecte 
“Actuacions de conservació i manteniment a les ribes del Ter i Freser”, a la FUNDACIÓ 
MAP, pel preu de TRENTA-CINC MIL QUATRE-CENTS QUARANTA-SET EUROS AMB 
VINT CÈNTIMS (35.447,20 euros) IVA no inclòs.” 
 
En el debat de la proposta es comenta la bona tasca que està portant a terme la 
Fundació MAP en la tasca d’integració de persones amb minusvalies i també es valora 
positivament la seva contractació per part del consorci.  
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
6.- RATIFICACIÓ DECRET APROVACIÓ CONVENI FUNDACIÓ AGBAR 
 
D’acord amb el Decret signat pel President del Consorci Alba-Ter  en data 15 de 
desembre de 2009, es proposa al Consell de Govern l’adopció del següent acord. 

 

Punt únic.- Ratificar la resolució signada pel President Francesc Camps i Sagué, en 
data 15 de desembre de 2009, aprovant la signatura d’un conveni amb la Fundació 
Agbar, amb el següent contingut:  
 
“El Consorci Alba-Ter va portar a terme la inventarització  dels elements patrimonials vinculats 
als usos de l’aigua dels municipis riberencs al riu Ter, en total 546 elements, amb l’objectiu de 
valoritzar-los a través de la seva catalogació, protecció legal i adequació per a l’ús social. Un 
inventari classificat segons les diferents tipologies dels elements, amb una fitxa per cadascun 
d’ells que recull les dades més bàsiques i significatives. 
 
Conscients de la importància de donar a conèixer el valor d’aquest patrimoni que s’estén al llarg 
del riu Ter, el Consorci va demanar el patrocini de la Fundació AGBAR, per a l’edició d’un llibre 
sobre el Patrimoni vinculat als usos de l’aigua del riu Ter. La Fundació Agbar, que té com a 
finalitat la promoció i el foment d’accions sobre sostenibilitat i protecció del medi ambient, 
fonamentalment pel que fa al cicle integral de l’aigua, i vetllar per la millora de la qualitat de 
vida de l’ésser humà, ha acceptat la proposta del Consorci Alba-Ter, per la qual cosa ambdues 
entitats estan interessades en col·laborar en l’edició d’aquest llibre. 
 
Per tot l’exposat,  
 
HE RESOLT: 
 
Primer – Aprovar el text del conveni amb la Fundació AGBAR, que té com a objecte establir el 
marc de col·laboració entre la Fundació AGBAR i el Consorci Alba Ter per a l’edició d’un llibre 
sobre el patrimoni vinculat als usos de l’aigua del riu Ter, d’acord amb les pautes assenyalades 
al conveni. 
Segon –  Presentar aquesta resolució al Consell de Govern del Consorci Alba-Ter, en la propera 
sessió que se celebri, per a la seva ratificació.” 

 
 
En el debat de la proposta es comenta el contingut que tindrà la publicació que es 
finança a través d’aquest conveni i es valora molt positivament la col·laboració amb la 
Fundació AGBAR per tirar aquesta iniciativa endavant. 



 
 
Posada a votació, la proposta s’aprova per unanimitat 
 
 
7.- MOCIONS O TEMES PER URGÈNCIA 
 
No hi ha temes a tractar dintre d’aquest apartat  
 
8.- 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 14 de novembre de 2009 fins al dia de la 
celebració d’aquest Consell de govern, que s’annexa al dossier de la sessió. 
 
De l’informe lliurat per part de la gerent senyora Anna Magem, que ha excusat la seva 
presència per motius personals, se’n destaca les visites efectuades a l’Ajuntament de 
Masies de Voltregà i també la que es va fer a l’Ajuntament de Bescanó amb qui es va 
tractar la possibilitat de gestionar la depuradora del municipi. El senyor Camps 
comenta els termes que s’haurien de tenir en compte si el Consorci es fes càrrec 
d’aquest tipus de servei i,  seguidament, el Consell de govern enceta un debat on es 
valora les possibilitats de finançament d’estructura que suposaria una iniciativa 
d’aquesta mena,  les formes de gestió d’aquest servei i les implicacions d’organització i 
de capacitat tècnica que implica una tasca com aquesta. També es comenten diverses 
gestions derivades del mateix informe, com ara, els contactes mantinguts amb diversos 
ajuntaments que tenen dificultats per mantenir la quota com a membres del consorci 
així com el procés de contractació del personal LIFE. 
 
 
9.- INFORMACIONS DIVERSES. 
 
Dintre d’aquest apartat el senyor Francesc Camps comenta els termes de l’entrevista 
mantinguda amb l’Ajuntament de Sant Gregori per a la gestió de l’illa De la Pilastra. 
També es valora molt positivament l’Assemblea General de Verges i es dóna compte de 
la possibilitat de signar el conveni amb la Fundació ECA Bureau Veritas que, entre 
altres accions, treballa en la promoció l’ús de la bicicleta i promou el congrés anual 
“Cycle & Walking Tourism Congress Costa Brava”.  
 
Pel què fa a l’espai agrari del Baix Empordà es dóna compte de les accions de 
coordinació que estan portant a terme diverses instàncies per crear el consorci que 
s’hauria d’ocupar de la seva gestió i dels objectius de promoció de l’activitat i del sòl 
agrari que es pretenen amb la posada en marxa d’aquesta iniciativa. 
 



En relació als recs històrics es comenta el treball de redacció del projecte per part de 
l’empesa TRAGSA i mitjançant el finançament del Ministerio de Agricultura. 
 
Es comenta així mateix els contactes mantinguts des de l’ajuntament de Salt amb els 
propietaris de la sèquia Monar i també es valoren els colors que s’han decidit per al 
logotip del LIFE. En relació a la informació que han fet arribar alguns veïns del municipi 
de Susqueda referint-se a la problemàtica de la instal·lació d’activitats, s’acorda 
remetre acusament de rebuda d’aquesta informació. S’acorda igualment sol·licitar una 
còpia de l’avantprojecte del Pla director de les colònies tèxtils del Ter, que va presentar 
la Generalitat recentment, així com també del mateix document pel què fa a la ruta 
Camprodon-Vic de carril bici que redacta el Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques com iniciativa complementari del desdoblament de la C-17. 
 
Finalment i en relació a una iniciativa relativa als jardins modernistes que es troben al 
llarg del curs alt del Ter, el senyor Gaietà Garcia comenta el contacte mantingut amb 
els docents de l’escola agrària de Quintanes que han coordinat un treball educatiu 
sobre aquest tema. S’encarregarà als esmentats professors la presentació d’un 
pressupost per tal d’elaborar un estudi que permeti establir una ruta complementària 
de visita a aquests elements que són de molt interès. 
 
10.- PRECS I PREGUNTES. 
 
Dintre d’aquest punt i a proposta de la presidència, es comenta la possibilitat de canvi 
de data de la propera reunió del Consell de Govern del Consorci. Després del debat 
corresponent s’acorda que la data més idònia per celebrar aquesta sessió és el dia 10 
de març per la qual cosa s’avançarà un comunicat a tots els membres del Consell per 
tal de què modifiquin la previsió inicial de celebració d’aquesta sessió. 
 
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 President i per el Secretari que en dono 
fe. 
 
 
El Secretari       El President  
Alfons Giol i Amich      Francesc Camps i Sagué  


